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Witajcie
Po wyjeździe wolontariuszy, w lutym
przeprowadziliśmy się do nowego miejsca
zamieszkania. Już nie mieszkamy w Kasiinie, ale w Kaihurze, tuż obok domu dziecka „Home Again” założonego przez Faith
Kunihira, stale od kilku lat wspieranego
przez polskich darczyńców.
Mamy tutaj też bliżej do szkoły podstawowej „High Hope”, prowadzonej przez
„Bringing Hope To The Family”, w której
uczy się obecnie 75 uczniów. Jest tam
6 nauczycieli, z którymi stale współpracujemy w ramach szkoleń dotyczących chrześcijańskiej edukacji.

Po lewej dom Sasserów, po prawej dom dziecka
"Home Again"

Mamy w tym domu stały, choć przerywany czasem na parę godzin lub dni, dostęp do
prądu, co jest niezwykle ważne dla naszej pracy, gdyż około połowa naszych zajęć to praca
przy komputerze, z czego z kolei ponad połowa jest związana z kontaktowaniem się przez Internet z darczyńcami. Dzięki temu, że pożyczono nam tu jeden komputer, możemy jednocześnie pracować na dwóch komputerach, co znacznie przyspiesza naszą pracę. Niestety w żadnym z nich nie działa nagrywarka DVD, a dysk twardy 8-letniego laptopa Honi zapchany jest
już zdjęciami i innymi materiałami, których nie chcemy kasować. Dodatkowo zepsuł nam się
jeden z pendrive'wów. Co jest ciekawe, że akurat na jeden dzień przed zepsuciem się go, przekopiowaliśmy z niego dane na dysk. To musiała być inspiracja Ducha Świętego, że akurat
w ten dzień zrobiliśmy coś, co robimy może dwa razy do roku i dzięki temu zachowaliśmy
dane, nad którymi długo pracowaliśmy. Bóg „współdziała z nami we wszystkim ku dobremu,
z tymi którzy są powołani, i którzy Go kochają” (Rz 8, 28). Dlatego zbytnio się zepsutym penwww.uganda.info.pl
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drivem nie przejęliśmy, za to byliśmy w wielkim podziwie dla działania Bożego. Czasami
Jego działanie przejawia się w tak delikatny
sposób, jak „zwykła” myśl, aby coś zrobić. Lepiej być Mu wtedy posłusznym, bo bunt
może drogo kosztować. Niewierzący mogą
ten cichy głos nazwać intuicją, dla nas wierzących jest to przemawiający Duch Święty
do wierzących i do niewierzących (bo tak
samo ich kocha), aby nakierować ich na właściwy tor.

Nasz „amerykański” dom
Dom, w którym teraz mieszkamy, został wybudowany przez amerykańską organizację „Global Support Mission”, założoną
przez jednego z pierwszych wolontariuszy
z USA – Travisa, goszczących w „Bringing
Hope” w 2006 roku. Na stałe w tym domu
mieszkają Chris i Katie Sasserowie wraz
z dwojgiem swoich dzieci. Prowadzeni przez
Boga, zdecydowali się zamieszkać w Ugandzie na okres pięciu lat. Niedługo po naszym
przyjeździe do Ugandy Chriss i Katie zaproponowali nam zamieszkanie w tym domu na
trzy miesiące, podczas gdy oni wyjadą na wakacje do USA. Bardzo się ucieszyliśmy z tej
propozycji, bo standard mieszkania jest
o wiele wyższy niż poprzednio, choć pokój,
w którym mieszkaliśmy w Kasiinie i tak wydawał się luksusowy w porównaniu ze standardowym domem w Ugandzie, np. mieliśmy
w tym pokoju nawet osobne miejsce (metr na
metr), zwane łazienką. Choć oczywiście nie
było tam bieżącej wody.
Dzięki niektórym technicznym wynalazkom, czujemy się w tym „amerykańskim”
domu troszkę bliżej Polski. Jest tu częściowo
bieżąca zimna woda, mamy kuchenkę gazowww.uganda.info.pl

wą (ogromna ulga), jest nawet lodówka, której niestety ze względu na wysoki koszt eksploatacji (około 200 zł miesięcznie), nie używamy. Odkrywamy na nowo to, co miał na
myśli apostoł Paweł w swoim liście, gdy pisał: „umiem się ograniczyć, umiem też żyć
w dostatku (…), umiem obfitować i znosić
niedostatek” (Flp 4, 12). W tym domu ewidentnie „obfitujemy” – w standard życia zbliżony do polskiego. Widzimy znaczenie tego,
bo doświadczyliśmy trudności życia na wsi
w Kasiinie, m.in. bez prądu, ubikacja na
dworze, brak bliskości do sklepu spożywczego. Choćby tych kilka rzeczy może utrudnić
życie, szczególnie w porze deszczowej.

Dom Katie i Chrisa Sasserów w Kaihurze

Szczerze pisząc, pierwszy raz spotkaliśmy się z tak zorganizowanym i poukładanym stylem życia, jakim jest styl życia misjonarzy amerykańskich. Dokładają oni wszelkich starań, aby ich życie tutaj, o ile to możliwe, jak najmniej odbiegało od poziomu, na
jakim żyją w swojej ojczyźnie. Jest to, jak nauczono ich w szkole dla misjonarzy w USA,
jeden z podstawowych czynników, które decydują o tym, czy wytrwają na polu misyjnym. Wielu misjonarzy po paru latach życia
na obczyźnie ulega rozczarowaniu i zniechę-
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ceniu. Na to składa się wiele czynników, między innymi właśnie trudne warunki życia,
szczególnie, jeśli ma się dzieci.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za ten
dom, bo możemy spokojnie pracować, bez
wielu utrudnień, które wcześniej opóźniały
wiele z naszych aktywności. Czujemy się tutaj
prawie, jak w domu, poza tym, że w odróżnieniu od naszego domu w Polsce, tutaj
mamy telewizor, więc wiemy na bieżąco, co
dzieje się na świecie i w Ugandzie, np. szybko
poznaliśmy wyniki ostatnich wyborów prezydenckich w Ugandzie. Wybory wygrał dotychczas panujący prezydent Ugandy Kaguta
Yoweri Museveni, rządzący Ugandą od
1986r. Został ponownie wybrany na następną, szóstą już kadencję, otrzymując około
70% głosów. Drugie miejsce zajął jego były
współpracownik Kizza Besigye (około 25%
głosów). Pozostałych kilkoro kandydatów
i jedna kandydatka mieli niskie notowania.
Nasi najbliżsi Ugandyjczycy cieszą się z „nowego-starego” prezydenta, gdyż kojarzą go
z pokojem, wolnością religijną i dzięki temu
również z szybszym rozwojem Ugandy. Problemy ekonomiczne, jak korupcja czy bieda,
okazują się drugorzędne w porównaniu do
ewentualnych wojen domowych, które ten
kraj często przechodził. Okazuje się, że Ugandyjczycy mają dobrą pamięć i wiedzą, że mogliby mieć gorsze rządy, choćby takie jak
w latach 70-tych, gdy krajem rządził brutalny
dyktator Idi Amin Dada. Chrześcijanie modlą
się tu o swojego prezydenta i błogosławią go,
nie patrząc na jego niedociągnięcia, ale wierząc, że to Bóg jest Panem panujących i Królem królów, mogącym pokierować krokami
prezydenta w kierunku, w którym on być
może nawet nie chciałby iść (por. Prz 21, 1).

www.uganda.info.pl

Podróż do Kongo
Przyjeżdżając do Ugandy tym razem
zauważyliśmy parę zmian. Na przykład rok
temu zmieniły się przepisy wizowe w Ugandzie. Obecnie zamiast drugiej wizy na 3 miesiące za 50 USD dostaje się tę wizę tylko na
2 miesiące. Zmiana przepisów oznaczała dla
nas przymusowe opuszczenie kraju i dodatkowe koszty. Nie ma jednak niczego, co by
nasz Bóg nie wyprowadził ku dobremu, dla
tych którzy Go kochają i są powołani. Wpadliśmy więc na pomysł, by wyjechać z Ugandy do Kongo (na zachodzie Ugandy), aby tam
kupić wizę. Do tej granicy jest nam najbliżej,
tylko 3,5 godziny drogi samochodem. Paul
Busobozi zaoferował nam transport swym
samochodem, ciesząc się, że ten samochód,
kupiony za pieniądze polskich chrześcijan
może usłużyć Polakom w Ugandzie.

Biuro celne w Kongo
Paul zechciał to zrobić tym bardziej, że
w przygranicznej miejscowości po stronie
kongijskiej, znajduje się zaprzyjaźniona
z nim wspólnota wierzących, którą moglibyśmy wspólnie odwiedzić. Po dojechaniu do
granicy, poznaliśmy jednego z celników granicznych, który niespodziewanie zaoferował
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swoją pomoc w odwiedzeniu Kongo, nawet
dla ułatwienia pojechał z nami przez granicę
swoim samochodem. Chodziło o to, aby bezpiecznie dojechać na miejsce. Przejeżdżając
przez granicę, odwiedziliśmy na chwilę kongijski urząd imigracyjny, gdzie kazano zostawić nam swoje paszporty. Myśleliśmy, że to
po to, by umieścić tam odpowiednie wizy. Po
kilku godzinach, jak wróciliśmy z powrotem,
okazało się, że tak naprawdę nasz wjazd do
Kongo był nielegalny, a miejscowe urzędy nie
miały prawa wydać nam wizy na wjazd ani
wyjazd z Kongo, gdyż wizę do Kongo można
kupić tylko w Kampali. Oddano nam paszporty ze względu na tamtego ugandyjskiego
celnika, który z nami był i wróciliśmy na starej wizie do domu.
Można by pomyśleć, że nasza podróż
do Kongo była bezcelowa, ale Bóg wyprowadził ją ku dobremu i mogliśmy nie tylko odwiedzić ten kraj, ale też połączyć choć na
chwilę różne części ciała Chrystusa. Kolano
z ramieniem nie często się spotyka, ale może
też być błogosławieństwem, gdy spotkaniami
kieruje Bóg.
Pierwsza różnica między Kongo
a Ugandą jaką zauważyliśmy, to o wiele gorszej jakości droga. Przez miasteczko, do którego wjechaliśmy, prowadziła zwykła polna
droga, jaką u nas w Polsce trudno spotkać
nawet na wsiach. Ta część Kongo, nękana
przez partyzantów ukrywających się po lasach na granicy z Ugandą, okazała się jakby
zatrzymać w rozwoju. To zresztą była pierwsza intencja modlitewna naszych przyjaciół
z Kongo, którą się z nami podzielili, aby te
partyzantki zaprzestały swojej działalności
na tamtym terenie.

www.uganda.info.pl

Budynek kaplicy był gliniany i na dodatek stanowił mieszkanie dla kilku bezdomnych osób. Tuż przy wejściu przywitał nas
średniej wielkości szczur, który w ogóle od
nas nie uciekał. Pozwolił się nawet przydepnąć na ogon, aby zrobić mu zdjęcie. Po wizycie pomodliliśmy się w intencjach podanych
przez naszych braci i siostry. Modliliśmy się
m.in. o uzdrowienia oraz o to, by bogate zasoby naturalne Kongo (m.in. wielkie zasoby
miedzi, ropy i złota) zostały w taki sposób
użyte, by błogosławić ludzi tu mieszkających.

Budynek kaplicy w Kongo

W drodze powrotnej oblężeni przez
mnóstwo dzieci z sąsiedztwa, które zapewne
rzadko widzą tam białych, usłyszeliśmy
z pewnego budynku drewnianego radosne
śpiewy uwielbiające Boga. Zdecydowaliśmy
zajrzeć do środka, gdzie okazało się mieć
miejsce nabożeństwo innej wspólnoty z tego
miasteczka. Po modlitwie pozwolono nam się
przywitać i pozdrowić wspólnotę. Rozmowy
były utrudnione ze względu na barierę językową – w Kongo mówi się głównie po francusku, i nie było dobrego tłumacza z języka angielskiego na francuski. Na koniec krótkiej
wizyty wzięto od nas numery telefonów, aby
skontaktować się w sprawie ewentualnych
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przyszłych wizyt. Będący z nami Paul, zaoferował przyjazd na ewentualną konferencję,
by im usłużyć przez nauczanie Słowa Bożego.

Wdzięczni Bogu
Na podróż do Kongo (głównie paliwo)
wydaliśmy resztę z podarowanych nam
w marcu pieniędzy. Przy tej okazji chcielibyśmy napisać, że jesteśmy bardzo wdzięczni
Bogu, za wszystkich, którzy nas finansowo
wspierają – bez Was i bez Waszej pomocy finansowej nasza służba byłaby o wiele trudniejsza. To, że nas wspieracie finansowo i duchowo, jest dla nas prawdziwym dowodem
Bożej troski o nas, i powodem wdzięczności
Bogu, któremu wszyscy razem służymy.
Chcemy zapewnić, że wpływające pieniądze
na nasze osobiste potrzeby staramy się wykorzystać jak najefektywniej. Jest to dla nas
świadectwo, którym chcemy zachęcić tych,
którzy boją się być posłusznym głosowi Bożemu. Czasem Bóg zachęca nas do tzw. „wyjścia z łodzi”, czyli odważnego podążania za
wołaniem Jezusa Chrystusa. Nie bójcie się.
Gdy Bóg na różne sposoby mówił nam, by
Honorata zrezygnowała z dobrej pracy w Polsce i całkowicie zaangażowała się w pomoc
Ugandzie, to była dla nas bardzo trudna do
podjęcia decyzja. Zdecydowaliśmy się zaufać
Bogu i bardzo to nas teraz cieszy, widząc
Bożą wierność, okazywaną na różne bardzo
zaskakujące sposoby.
Jak napisaliśmy wyżej, po podróży do
Kongo skończyły nam się pieniądze z powodu nieoczekiwanych wydatków. Zastanawialiśmy się co zrobić, gdyż przed nami była podróż do Kenii. Pomyśleliśmy o używanych telefonach komórkowych, które zostały zebrane przez wolontariuszy i przywiezione
www.uganda.info.pl

w styczniu do Ugandy. Gdy nam je przekazali, powiedzieli, że po ich sprzedaży, możemy
te pieniądze użyć według potrzeby. Do tej
pory pieniądze uzyskiwane z sprzedaży tych
telefonów, przeznaczaliśmy na budowę kuchni przy domu dziecka w Kasiinie oraz pilne
potrzeby w domach dziecka. A teraz usłużyły
one częściowo do opłacenia naszej koniecznej podróży do granicy z Kenią, gdzie mieliśmy odnowić kończącą się już w ciągu paru
dni wizę.
Zbiegło się to z wyjazdem do Polski
Pawła i Lillian, więc najpierw pojechaliśmy
za nimi do Kampali, gdzie spędziliśmy ostatnie ich dni w Ugandzie wśród żegnającej ich
rodziny Lillian.

Na pożegnanie Lillian dostała
od przyjaciół szarfę z napisem „Nigdy
nie zapominaj o modlitwie”
W drodze na wschód Ugandy zajechaliśmy do miejscowości Jinja (czyt. Dzindzia),
gdzie mieliśmy przenocować w bazie misyjnej organizacji „Youth With A Mission”
(YWAM). Już wcześniej zapraszała nas jedna
z naszych polskich przyjaciółek – Mirka, która tam odbywa szkolenie misyjne.
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YWAM

Mirka, w tle jadalnia
i pokoje gościnne YWAM
YWAM to organizacja założona kilkadziesiąt lat temu przez Lorena Cunninghama. Osoba ta to postać bliska nam bardzo,
ponieważ oboje na pewnym etapie swojego
życia spotkaliśmy się z jego książką przetłumaczoną na język polski pt. „Czy to naprawdę Ty, Panie?” (wyd. przez wspólnotę „Hallelu Jah” z Wrocławia). Książka opowiada
o doświadczeniach autora o słuchaniu głosu
Bożego. Na końcu książki znajdowały się bardzo praktyczne wskazówki dla tych, którzy
chcą usłyszeć głos Boży i za nim podążać.
Szczególnie dla Piotra było to na początku
przygody ze słuchaniem Boga tak dużą pomocą, że umieścił (zgodnie z prawem) tę
część książki na swoim skromnym blogu,
gdzie możecie je znaleźć, jeśli jesteście tym
zainteresowani (www.sowski.com).
To smutne, że wielu chrześcijan nigdy
nie spotkało żywego Boga, który nie tylko
słyszy, co do Niego mówimy, ale także mówi
do nas. Mówi do nas dlatego, że pragnie byśmy poczuli się ważni, docenieni i kochani
przez Niego. Czasem prosi, byśmy coś zrobili
po to tylko, byśmy Mu bardziej ufali. Gdy zawww.uganda.info.pl

ryzykujemy, słysząc Jego głos, On nigdy nie
pozostawi nas, ale zawsze przygotuje asekurację w przypadku, gdybyśmy popełnili błąd.
Bogu bardzo podoba się nasza ufność w Jego
opiekę nad nami. On jest naprawdę dobrym
Ojcem, który lubi nagradzać swoje dzieci za
ufne posłuszeństwo. Wspaniałe jest to, że
w tym wszystkim bierze pod uwagę naszą
niedoskonałość. Bóg Ojciec posłał swego
Syna Jezusa Chrystusa na świat, aby świat
(każdy z nas) został przez Niego zbawiony
(J 3, 16). Jezus wiedział o naszych słabościach i podatności na pokuszenia wtedy, gdy
umierał za nas na krzyżu. Wcześniej jednak
powiedział: „nie zostawię was sierotami, poślę wam Pocieszyciela” (por. J 14, 16-18), czyli Parakletosa. W języku greckim to słowo
oznacza kogoś, o czyje ramię się opieramy,
gdy idziemy. Oznacza osobę, która podtrzymuje kogoś innego. Duch Święty jest nam
dany, byśmy zawsze z Nim szli pod rękę i nie
bali się, bo nigdy nie jesteśmy sami, a On nigdy nie zawiedzie tych, którzy Go kochają.

Działanie Ducha Świętego
Zanim Jezus Chrystus po swoim wniebowstąpieniu posłał Ducha Świętego zebranym w Wieczerniku, a potem innym wierzącym przez całe setki lat, Duch Święty był
udzielany przez Boga tylko Jego prorokom,
kapłanom i królom, o czym czytamy w Starym Testamencie. Było jednak wiele obietnic
Bożych, że przyjdzie czas, gdy każdy kto Boga
poprosi, otrzyma Ducha Świętego. Ta obietnica wypełnia się już dwa tysiące lat. Jednocześnie jest to tajemnica Bożego działania
i Bożej wszechmocy.
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Jezus Chrystus posyła Ducha Świętego
Kościołowi, abyśmy nie mieli ducha sierocego, ale znali Ojca w Niebie: „na dowód tego,
że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba,
Ojcze!” (Ga 4, 6). Duch Święty objawia Jezusa Chrystusa (por. J 15, 26; Dz 5, 32) i objawia też kim jest Bóg (por. 1Kor 2, 10;
Ef 1, 17). Duch Święty nie jest „mocą”, jak
uważają Świadkowie Jehowy, ale jest osobą
i możemy się o tym przekonać, czytając choćby Dzieje Apostolskie, ale przede wszystkim
każdego dnia, mając z Nim bliską relację.
Honia na przykład, kiedy ma trudną decyzję
do podjęcia, zwykle modli się o Bożą mądrość, ale też mówi, przypominając sobie
obietnicę z Ew. Jana 14, 26 i 16, 13: „Duchu
Święty, co mam zrobić, ta sytuacja mnie
przerasta”. I niedługo potem przychodzi odpowiedź: „zrób to i to, w taki i taki sposób”.
Wraz z odpowiedzią przychodzi wielka radość, bo jest to rozwiązanie z Nieba, na które
Honia sama by nie wpadła. Wtedy zawsze się
bardzo cieszy i mówi: „Duchu Święty, na Ciebie zawsze można liczyć”. Moglibyśmy mnożyć przykłady dnia codziennego. Duch Święty
także przestrzega (por. Dz 16, 6-7). Czasem
możemy odczuć „niesprecyzowany niepokój”.
Teraz już się nauczyliśmy, że to zachęta do
modlitwy, bo niebawem może wydarzyć się
coś nieprzyjemnego. W taki sposób Duch
Święty nas przygotowuje, abyśmy byli gotowi, gdy coś się wydarzy. Czasem chrześcijanom przydarzają się nieprzyjemne lub złe sytuacje. Nie wiedzą czemu, a niekiedy nawet
winią o to Boga. Honia zgubiła ostatnio telefon w Kampali. Tego samego dnia rano miała
taką myśli: „co ja zrobię, jeśli zgubiłabym telefon, czy mam zapisane w notesie najważniejsze numery telefonów?”. Jednakże potem
zupełnie nie przejęła się tą myślą. Tego sawww.uganda.info.pl

mego dnia wieczorem zgubiła swój telefon.
Czy ta myśl była „zwykłą” myślą, czy raczej
natchnieniem od Ducha Świętego, który
chciał, aby Honia była bardziej czujna tego
dnia? Czasem niestety ignorujemy ten cichy,
wewnętrzny głos Ducha Świętego i zdarzają
nam się nieprzyjemne sytuacje, które nie są
wolą Bożą dla nas.
Wiele jest przykładów prowadzenia
przez Ducha Świętego właśnie w tej książce
„Czy to naprawdę, Ty Panie?” Jest tam także
opisane, jak YWAM rozwijał się. Obecnie na
całym świecie są bazy YWAM, gdzie wierzący
uczą się na różnych biblijnych kursach.
Oprócz tego są prowadzone dzieła miłosierdzia. Na przykład przy tej bazie w Jinja jest
sierociniec i szkoła oraz przychodnia, a także
ośrodek dla kobiet i dla młodzieży.
Będąc w YWAM w Jinja, poznaliśmy
kilkoro różnych osób: m.in. z Kenii, z Tanzanii, z Rwandy, którzy podobnie jak Mirka,
zostali przyprowadzeni na to miejsce przez
Ducha Świętego z pewnych powodów. Słyszeliśmy niesamowite świadectwa Bożego działania w życiu ludzi i wyjechaliśmy stamtąd
duchowo wzmocnieni.

W miejscowości Busia
Z samego rana następnego dnia wybraliśmy się na granicę z Kenią do miejscowości
Busia, gdzie przy okazji chcieliśmy odwiedzić
dzieci sponsorowane w adopcji na odległość
przez naszych przyjaciół z Polski za pośrednictwem norweskiej organizacji „Care Mission”. Wiele kenijskich dzieci dzięki tej organizacji jest wspieranych przez polskich darczyńców tak jak m.in. za naszym pośrednictwem, wspierane są dzieci w Ugandzie.
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do domu do Kaihury około północy tego samego dnia po 10-godzinnej podróży w ciasnym
busie. Dziękujemy Bogu za łaskę i za naszych
przyjaciół, o których wiemy, że Bóg zachęcił
ich, by poszcząc nawet przez kilka dni, modlili
się o nas w tym czasie. Wiemy, że Bóg nas
strzegł, gdyż bus, którym jechaliśmy do Kenii,
cudem uniknął czołowego zderzenia z ciężarówką.
Z dyrektorką projektu domu dziecka
i szkoły w Busia, gdzie byliśmy z wizytą

Pracownicy sierocińca i szkoły bardzo
miło nas przyjęli, wspominając ostatnie wizyty
Polaków w tamtym miejscu. Pokazano nam,
czym się zajmują – najbardziej interesowała
nas organizacja szkoły podstawowej i przedszkola. Mieliśmy okazję porozmawiać z dyrektorem szkoły i nauczycielami zachęcając, do
integrowania Słowa Bożego, wiedzy o charakterze Boga z treściami programowymi obowiązującymi w szkole. Wierzymy, że takie wprowadzenie Słowa Bożego do każdej lekcji sprawia, że szkoła jest prawdziwie chrześcijańską.
Ogólne wrażenie z pobytu w tej kenijskiej miejscowości było takie, że Kenia jest
krajem bogatszym od Ugandy, w którym istnieją podobne problemy co w Ugandzie, ale na
nieco wyższym poziomie materialnym. Na granicę wróciliśmy rowerowymi boda-boda, starając się jak zwykle również naszym kierowcom, świadczyć o Jezusie. Wizę otrzymaliśmy
bez problemu, choć surowo wyglądająca
urzędniczka imigracyjna szybko z zaciekawieniem zauważyła, że przekraczamy granicę
w ostatni dzień ważności naszej wizy i że wracamy zaledwie po kilku godzinach. Nie robiła
jednak żadnych problemów, a nawet udzieliła
nam pewnych praktycznych rad. Wróciliśmy

www.uganda.info.pl

Dojechaliśmy szczęśliwie, aby kontynuować dobrą pracę, do której powołał nas Bóg.
W Kasiinie nadal jest Ela, która prowadzi zajęcia z dziećmi w przedszkolu „Króla Davida”
oraz pomaga w domu dziecka. Natomiast
w połowie marca Magda wróciła do Polski.
Dziękujemy Madzi za jej zaangażowanie w
domu dziecka w Kasiinie i za pozostawienie
wspomnienia dobrze wykonanej pracy dla
Boga.

Madzia, brakuje Cię tutaj!

Różne drobne dzieła
Trudno streścić w tym newsletterze, co
robiliśmy przez ostatnie dwa miesiące, ale
było tego wiele. Każdy dzień był wypełniony
różnymi dobrymi dziełami. Na początku lutego Honia stworzyła swoją listę ważnych rze-
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czy, które powinny być zrobione „na
wczoraj”. Było tam około 50 punktów. Niedawno udało jej się zrealizować ostatni z tych
(a w międzyczasie wiele innych) punktów,
chwała Bogu. :-) Mieliśmy wiele spotkań indywidualnych i grupowych z różnymi osobami tutaj. Chodziliśmy do domów dziecka,
przekazywaliśmy paczki, które są przesyłane
zwykle pocztą dla dzieci, uczestniczyliśmy
w aktywnościach dotyczących chrześcijańskiej edukacji, organizowaliśmy spotkania
dla nauczycieli, przebijaliśmy uszy dziewczynkom z domów dziecka (jako sposób
ustrzeżenia się przez złożeniem na ofiarę
przez szamanów), wyjeżdżaliśmy do wsi
i mieliśmy też miłe wieczory z Aną i AJ Overton, amerykańskimi wolontariuszami z ramienia organizacji „Embrance Uganda”. Ana
ma pochodzenie meksykańskie, więc mieliśmy okazję spróbować kilku oryginalnych
dań, które oni dla nas ugotowali.

chodzili do nas, modliliśmy się razem, wymienialiśmy się doświadczeniami z pobytu
w Ugandzie, oraz graliśmy w gry planszowe
w ramach rozrywki wieczornej. Byli dla nas
wielkim błogosławieństwem. Niedługo po
dwóch latach pobytu w Ugandzie, służąc
Bogu w „Bringing Hope”, wracają do USA.
AJ tak polubił kapustę kiszoną, że zaplanował zrobienie sobie własnej po powrocie do
USA. Na własne oczy widzimy polski wpływ
na amerykańską kulturę. :-)

Kapuśniak na ugandyjskiej kapuście
kiszonej

Meksykańska kolacja z Aną i AJ

My również odwdzięczaliśmy się im
polską kuchnią. Mieli okazję spróbować kapuśniak i barszcz. Raz mieliśmy na kolację
kapustę na trzy różne sposoby, co ich bardzo
rozbawiło i stało się dla nich znakiem rozpoznawczym dla polskiego jedzenia. Gdy przy-

www.uganda.info.pl

Nasz pobyt w Ugandzie również dobiega końca. Wyjeżdżamy już 28 kwietnia. To
pół roku zleciało nam naprawdę bardzo szybko. Doświadczaliśmy wielu radości i satysfakcji, ale czasem – rozczarowań i zniechęceń. Wiemy, że to Pan Bóg nas tu przysłał,
więc nie poddawaliśmy się, przypominając
sobie w tych trudnych chwilach Bożą obietnicę: „bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny
w Panu” (1Kor 15, 58).
Serdecznie pozdrawiamy.
Honorata i Piotr Wąsowscy
e-mail: misje@wse.org.pl
www.uganda.info.pl
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W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ
ZAANGAŻOWAĆ:

Więcej zdjęć

1. Módl się:
abyśmy potrafili rozpoznać Boże prowadzenie co do działań w Ugandzie, a potem
w Polsce
 o trwałe owoce w służbie
 o Boże prowadzenie w czasie pobytu w Polsce p. Davida Busobozi
 o właściwy rozwój chrześcijańskich szkół,
które wspierają Polacy
 o Elę, aby jej pobyt w Ugandzie był wykonywaniem Bożych dzieł
 aby Pan Bóg otworzył możliwości dla biznesów pomiędzy Polską a Ugandą
 o cokolwiek innego, co Pan Bóg położy na sercu


Zadowolona grupa dzieci z domu dziecka
„Home Again”, przed nimi prezenty od
wolontariuszy oraz z paczki z Polski

2. Wesprzyj finansowo projekty pomocy:
wsparcia dla domów dziecka „Mama Martyna Home”, „New Hope Orphanage”
i „Home Again”
 adopcji na odległość poszczególnych dzieci
z wymienionych wyżej domów dziecka
 wsparcia edukacji dzieci i młodzieży
w Ugandzie (czesne, materiały szkolne)
 pensji lub szkolenia dla nauczycieli w szkołach chrześcijańskich w Kaihurze i w Kasiinie
(dla jednego nauczyciela pensja to 300-400 zł
miesięcznie)
 budowy domu dziecka „New Hope Orphanage” w Kyenjojo (brakuje jeszcze 7000 zł)
 zakupu ziemi pod uprawę warzyw dla organizacji opiekującej się sierotami „Burden
Bearers” (5000 zł)
 zakup kilku drzwi do szkoły "King David"
w Kasiinie (600 zł)
 zakup szyb do okien w szkole "King David"
w Kasiinie (800 zł)
 zobacz też inne projekty pomocy sierotom
i wdowom w Ugandzie na naszej stronie:
www.uganda.info.pl


3. Przyjedź tu jako wolontariusz!
www.uganda.info.pl

Rozdawanie prezentów dzieciom
z „Home Again”

Każde dziecko coś otrzymało
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Prezenty od wolontariuszy podarowane
dla domu dziecka w Kyenjojo

Dzieci w Kasiinie otrzymały z Polski
koszulki

Cała duża rodzina Busobozich
z prezentami z Polski

Dzieci z domu dziecka w Kyenjojo też
otrzymały jednakowe koszulki z Polski

Dzieci z domu dziecka „New Hope”
w Kyenjojo otrzymały ręcznie wykonane
kocyki z Polski

www.uganda.info.pl

P. David cieszy się z golarki, którą
otrzymał od wolontariuszy z Polski
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Strefa niczyja między Kongo a Ugandą

Mała Faith w nowych bucikach z Polski

Piękny budynek rządowy, piękne
samochody, pewnie służbowe, Kongo

Przejście graniczne z Ugandą
od strony kongijskiej

Szczur, co to się ludzi nie bał

www.uganda.info.pl
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Piotr z dziećmi w Kongo

Sprzedaż uliczna w Kampali

Tabuny dzieci podążające z Honią,
w tle budynek kościoła, Kongo

Na pierwszym planie „sklep obuwniczy”,
w tle oplakatowana Kampala

Ruch miejski, Kampala

„Dzień sądu nadchodzi” – podobno takie
plakaty są nawet w Polsce, jednak
wiadomo, że trzeba być gotowym
codziennie na powrót Jezusa Chrystusa

www.uganda.info.pl
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Ostatnie dzieło Pawła przed powrotem
do Polski, prawie ukończona kuchnia
w Kasiinie

Przyjaciółka Lillian – Gorret
zorganizowała pożegnanie Pawła i Lillian

Pożegnanie Lillian i Pawła
w domu dziecka w Kyenjojo

Kolejka dzieci w Kasiinie do ostatnich
uścisków wujka Pawła

Gorret przygotowała wspaniały posiłek
dla gości

Lillian też miała swoją kolejkę
do uścisków

www.uganda.info.pl
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Na koniec rozdawanie pożegnalnych
cukierków w Kasiinie

Piotr wypełnia dokumenty wizowe
na granicy z Kenią

Polska li to, czy Uganda, w drodze
do Kenii – pola trzciny cukrowej

Kenia, ciekawe, że także cielaki stoją
w kolejce do kiosku

Widok na przejście graniczne
Kenia-Uganda

Kenijskie dzieci wspierane przez naszych
przyjaciół z Polski

www.uganda.info.pl
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Dzieci z przedszkola i szkoły w Busia,
Kenia

Sklepy wzdłuż drogi, Busia, Kenia

W jednej z klas przedszkola w Busia

Targ z art. AGD, granica w Busia, Kenia

Na rowerowej taksówce przemierzamy
Busia, Kenia

W odwiedzinach u wierzących na wsi

www.uganda.info.pl
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Piotr modli się o dzieci, wioska Kigando

Przebijanie uszu dzieci w Kasiinie,
ochrona przed szamanami

Jedno ze spotkań z nauczycielami

Przebijanie uszu dzieciom w domu dziecka
w Kaihurze

Kiszona kapusta własnej roboty jest
gotowa po paru dniach, psuje się po
następnych paru dniach

Ela z dziećmi z przedszkola w Kasiinie

www.uganda.info.pl
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