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W jaki sposób możesz się zaangażować?  ● Więcej zdjęć

Witajcie

To już czwarty raz piszemy do Was z Ugandy. Wiele się tutaj dzieje i zaczynamy wątpić 
czy wszystko da się opisać w tak krótkich newsletterach. 

Praca z dziećmi

W  ubiegłym  tygodniu  zaczęliśmy  co-
dzienne  spotkania  biblijne  dzieci  z  domu 
dziecka w Kasiinie, którego częścią jesteśmy. 
Czytamy razem Biblię i rozmawiamy o tym, 
co przeczytaliśmy. Próbujemy włożyć w nie 
to, co Bóg przez innych ludzi wcześniej wło-
żył w nas. Wierzymy, że jest to podstawowe 
zadanie, jakie Bóg zlecił nam do wykonania 
podczas naszego pobytu tutaj na ziemi. Nie 
wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, 
dlaczego  Bóg  wybrał  akurat  Abrahama  na 
dziedzica obietnic, które mu powierzył, dla-
czego  upodobało  się  Bogu  akurat  z  niego 
uczynić ojca wielu narodów (co dokładnie znaczy imię Abraham). W księdze Rodzaju 18,19 
Bóg mówi o Abrahamie: „Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu 
po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo tak, iżby Pan mógł wypeł-
nić względem Abrahama to, co o nim powiedział.” Bóg wybrał Abrahama, bo wiedział, że on 
przekaże to, co otrzymał od Boga swoim dzieciom i całemu domowi swemu.  

Czytanie Biblii zaczęliśmy ze względu na to, co sami usłyszeliśmy od Ducha Świętego 
dwa tygodnie temu podczas wspólnej modlitwy. Pewnego dnia po modlitwie rozmawialiśmy 
i okazało się, że do obojga z nas Bóg przemówił na ten sam temat – że mamy zacząć spotkania 
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z Biblią. W ciągu następnego tygodnia otrzy-
maliśmy prezent w postaci filmu opowiada-
jącego historię biblijnej Estery.  Od razu po-
jawił się pomysł, by zacząć czytać z dziećmi 
Biblię  od  tej  księgi,  a  na  koniec  wyświetlić 
film na ścianie dla wszystkich dzieci przy po-
mocy przywiezionego z Polski mini-projekto-
ra. Wcześniej kilka razy już używaliśmy tego 
projektora ku wielkiej radości dzieci w domu 
dziecka „Mama Martyna Home”. 

Czasem wieczorami oglądamy filmy 
używając projektora

Na razie czytamy razem po pół rozdzia-
łu dziennie, zastanawiając się, co Bóg chce do 
nas  powiedzieć.  Całe  spotkanie  jest  bardzo 
ożywione, bo dzieci są wciągane do aktywne-
go słuchania przez zadawanie pytań, insceni-
zację opisywanych zdarzeń i konkretne przy-
kłady z życia. Dzieci nie tylko uczą się treści 
Biblii,  ale  też  słyszenia  głosu  Bożego.  Przy 
okazji, dzieci uczestnicząc w takiej aktywno-
ści,  pozbywają  się  powszechnej  tutaj  prze-
sadnej nieśmiałości. Uczymy się nie tylko my 
i  dzieci,  ale  również  Lillian i  David,  którzy 
nas  tłumaczą  i  aktywnie  włączają  się  w  to 
działanie.  Docelowo to David ma przejąć tę 
służbę. Dziękujemy Duchowi Świętemu za to

nowe  doświadczenie,  bo  nigdy  jeszcze  nie 
mieliśmy w ten sposób z dziećmi do czynie-
nia. 

Malaria, czarownicy...

Niestety Paweł ostatnio zachorował na 
malarię. Jest to niewątpliwie atak diabelski, 
gdyż wiele dobrych rzeczy działo się w jego 
życiu przez ostatnie tygodnie, a niestety nie 
zawsze „chodził” w zbroi Bożej (Ef 6, 10-17). 
W związku z tym, piątkowej nocy, niektórzy 
z nas prawie nie spali, spędzając czas na wy-
trwałej modlitwie o Pawła, polegającej głów-
nie na uwielbianiu Boga poprzez wyśpiewy-
wanie i wypowiadanie Słowa Bożego na głos. 
Zdecydowaliśmy też  poprosić  kilku naszych 
przyjaciół w Polsce i w Ugandzie o przyłącze-
nie się do naszej modlitwy. W pewnym mo-
mencie  rozkazaliśmy,  aby  choroba  odeszła 
w Imieniu Pana Jezusa. W kilka minut póź-
niej jedno z nas otworzyło Biblię na tym frag-
mencie  Ewangelii,  w  którym  była  mowa 
o odwiedzinach Jezusa w domu Piotra. Pod-
czas, gdy jego teściowa miała gorączkę, pozo-
stali wstawiali się u Jezusa, a On rozkazał go-
rączce, aby odeszła i natychmiast tak się sta-
ło. W chwilę później okazało się, że gorączka 
Pawła zmniejszyła się z 41ºC do 38ºC. Wcze-
śniejszego wieczoru Bóg także ostrzegał nas 
słowami  z  Psalmu  23,  byśmy  „nie  bali  się 
zła”.  Dziękujemy  Bogu,  że  ostrzega  nas 
o wszystkich zasadzkach Złego i za to, że jest 
z nami w każdej trudności. Paweł powraca do 
zdrowia,  przyjmując  dość  mocne  leki  anty-
malaryczne, wspierany naszą modlitwą. 

Ciekawe jest to, jak wiele tu znaczy sta-
wanie w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. 
Dwie noce temu nasze psy w pewnym mo-
mencie  zaczęły  przeciągle  wyć.  W  końcu 
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Piotr już tego nie mógł wytrzymać i  powie-
dział: „W Imieniu Jezusa Chrystusa, zły du-
chu, który zakłócasz nasz spoczynek, zabra-
niam  ci  działać  oraz  wywoływać  niepokój 
i zamieszanie”.  I  momencie,  gdy  skończył 
wypowiadać te słowa, psy przestały wyć. 

Niejednokrotnie  opowiadane  nam  są 
prawdziwe historie o miejscowych czarowni-
kach i  ich złym wpływie oraz o kanibalach, 
którzy dzięki mocy od diabła potrafią zmie-
niać  się  w  zwierzęta  i  czynić  krzywdę  lu-
dziom. Nie ukrywamy, że  trudno nam było 
w to uwierzyć, i gdyby nie fakt, że mówiły to 
osoby  godne  zaufania  i  wiarygodne,  chyba 
byśmy  w  to  nie  wierzyli.  Niestety  takie 
okropne rzeczy dzieją obecnie w Ugandzie. 

Co jeszcze robimy?

Poza  tymi  wydarzeniami  czas  mija 
nam głównie na pracy komputerowej (nadra-
bianiu zaległości  w odpowiadaniu na maile, 
tłumaczeniu historii dzieci z domów dziecka, 
pisaniu newsletterów, przygotowywaniu nad-
chodzących  wydarzeń  i  przedsięwzięć  oraz 
przymiarkach do sprawozdania finansowego 
z  roku  2010),  spotkaniach  i  uzgodnieniach 
z ludźmi  zaangażowanymi  w  różne  nasze 
projekty, obecne i przyszłe, przytulaniu dzie-
ci,  naprawianiu  niezwykle  podziurawionych 
ubrań  dzieci,  przygotowywaniu  niektórych 
posiłków i przynoszeniu wody ze studni od-
dalonej  o  ok.  10  minut  z  górki  pieszo  od 
domu (powrót z wodą pod górkę ok. 20 min). 

Oprócz  tego  Piotr  został  poproszony 
o opowiedzenie  swojego świadectwa nawró-
cenia w jeden z niedzielnych poranków w lo-
kalnym radiu. W Ugandzie telewizory nie są 
tak częstym widokiem w domach, jak w Pol-

sce i dlatego słuchanie radia jest tu o wiele 
popularniejsze,  niż  u  nas.   Dzięki  dobrym 
znajomościom, udało się uzgodnić z właści-
cielem  tego  radia,  którego  nazwa  brzmi 
„Fontanna Rozwoju”, aby w każdą niedziele 
od 8 do 9 głosić Ewangelię przez to radio. Po 
audycji, jeszcze tego samego dnia parę znajo-
mych  osób  zgłaszało  się  do  nas  mówiąc 
o tym,  że  słyszeli  poranną  audycję  i  zostali 
dotknięci przez słowa tego świadectwa. Za to 
wszystko  oddajemy  chwałę  naszemu  Panu 
Jezusowi.

Uprawy

Paweł  zajął  się  już  wcześniej  ogród-
kiem (angażujący przy tym kilkoro starszych 
dzieci),  w  którym  posiał  parę  polskich  wa-
rzyw, takich jak np. zupełnie nieznana tutaj 
rzodkiewka. Poza tym w planie jest rozbudo-
wa małej szklarni, w której obecnie rosną po-
midory, rozszerzenie asortymentu o również 
„polskie”  buraczki  ćwikłowe  i  pietruszkę. 
Ostatnio kupiliśmy ocet i musztardę (6 zł za 
250 ml!) w oddalonym o 40 km mieście Fort 
Portal,  czym  cieszymy  się,  jakbyśmy  to 
pierwszy raz w życiu jedli. Bóg jest dobry!

Pierwsze nasze plony w Ugandzie – 
rzodkiewka 
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Szarańcza

Poza  tym  Paweł  i  Lilian  pomagają 
w gotowaniu  posiłków,  przyznajemy,  że 
wpływ polskiej kuchni na ugandyjską jest co-
raz większy, dzięki czemu miejscowi poznają 
nowe smaki. My też mamy okazję poznawać 
nowe ugandyjskie przysmaki, np. usmażone-
go na oleju konika polnego (który jest znany 
m.in. z biblijnej plagi egipskiej)  

Gdyby mieć go w ustach i nie wiedzieć, 
że to konik polny, to można by pomyśleć, gdy 
się go je, że to jest chips, tylko bardzo tłusty. 
Jednakże  my,  „białaski”,  uzgodniliśmy,  że 
zdecydowanie  nie  jest  to  nasze  najlepsze 
ugandyjskie  danie.  Są  tu  dwa  razy  w  roku 
pory  na  zbieranie  tych  koników  polnych, 
a wtedy  w wielu  miejscowościach pojawiają 
się  specjalne miejsca  do łapania  tych koni-
ków  polnych,  które  są  przyciągane  przez 
światło wielu żarówek. 

Powiedziano nam, że niektórzy ludzie 
są w stanie w sezonie zarobić nawet i  kilka 
tysięcy dolarów na sprzedaży tej  szarańczy, 
gdyż miejscowi, wprost to uwielbiają. 

Paweł  poruszony  współczuciem,  gdyż 
nie było pieniędzy, aby kupić te koniki polne 
dla dzieci w domu dziecka, postanowił zrobić 
własne miejsce łapania koników, ale jedynym 
umieszczonym  źródłem  światła  przy  domu, 
były światła reflektorów samochodu, niestety 
zbyt  słabe,  aby przyciągnąć uwagę koników 
polnych, ku naszemu i dzieci wielkiemu roz-
czarowaniu.  Jednakże  kto  nie  próbuje,  ten 
nie wie, że to nie takie proste 

Cenny worek pełen lokalnych 
przysmaków

Kursy komputerowe 

W najbliższym czasie  mamy w planie 
rozpocząć  kursy  komputerowe  dla  lokalnej 
społeczności,  szczególnie  dla  tych  osób 
z „Arki  Noego”  zaangażowanych  w  pomoc 
sierotom i wdowom. Jest na to dość duże za-
potrzebowanie, a mój brat przywiózł tu kilka 
laptopów, jako dar dla „Arki Noego”, aby za-
rabiały na potrzeby sierot. 

Następnie chcemy założyć kawiarenkę 
internetową, ale nie mamy jeszcze środków 
na ten cel (około $500=1500zł). Również do-
chód  z  kawiarenki  ma  wspierać  działania 
„Arki Noego”. Nie chcemy, aby ich funkcjo-
nowanie  zależało  tylko  od  ofiarności  Pola-
ków, ale  chcemy ich uczyć przedsiębiorczo-
ści, a także bycia dobrymi szafarzami powie-
rzonych im dóbr. 
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Budowa kościoła

Nowa,  wspaniała  wiadomość:  buduje-
my miejsce modlitwy, w którym nasz Kościół 
(w  sensie  grupy  wierzących)  już  zaczął  się 
spotykać,  gdy  tylko  była  zbudowana  jego 
konstrukcja.  Niektóre  wieczorne  modlitwy 
odbywamy w nowym budynku,  robiąc  przy 
tym wiele hałasu na chwałę Bożą. A ponie-
waż budynek znajduje się prawie na samym 
szczycie lokalnej górki, głos niesie się bardzo 
daleko. Bardzo się z tego cieszymy, bo często 
krzyczymy „Alleluja”, zgodnie z zachętą z Bi-
blii  (Psalm  47,  2;  Psalm  81,  2;  Psalm  98,
4; Psalm 100, 1). Śmiało można powiedzieć, 
że  przekrzyczeliśmy  muezinów  (islamscy 
śpiewacy  religijni),  których  czasem  udaje 
nam się z oddali usłyszeć. 

Postępująca budowa budynku 
kościoła przy domu dziecka Mama 

Martyna Home

Śpiew  dzieci  dotyka  nasze  serca,  gdy 
tylko zaczynają swą modlitwę. Wierzymy, że 
tak samo dzieje się z sercem naszego Boga. 
Ich żywe uwielbienie oddaje chwałę Bogu nie 
tylko za błogosławieństwo tego budynku, ale 
za  to,  że  wyrwał  ich  z  królestwa ciemności 
i przeniósł do światła Jezusa Chrystusa. 

Widzimy na własne oczy, o czym mówi 
Psalm  8:  „sprawiłeś,  że  nawet  usta  dzieci 
i niemowląt oddają Ci chwałę” (Psalm 8, 3).

Annet i David Busobozi

Annet i David Busobozi

W poprzednim newsletterze obiecywa-
liśmy  też  zamieszczenie  świadectwa  Annet 
Busobozi,  która  razem  z  mężem  Davidem 
prowadzą służbę wśród biednych dzieci, mło-
dzieży  i  sierot.  Prowadzą  obecnie  we  wła-
snym  domu  dom  dziecka  „New  Hope” 
(„Nowa Nadzieja”). Oboje są w wieku około 
40  lat.  Zdecydowaliśmy  w  końcu  umieścić 
świadectwa  ich  obojga  –  niestety  w  dużej 
mierze skrócone, ze względu na objętość bie-
żącego newslettera.

David Busobozi urodził się w rodzinie 
wierzących  w  tych  czasach,  gdy  jak  sam 
mówi:  „do  Jezusa  Chrystusa  nawracali  się 
tylko ludzie, którzy byli bardzo biedni albo ci, 
którzy zostali  uzdrowieni z poważnych cho-
rób albo z opresji demonicznych”. Mimo po-
ważnych  prześladowań  ze  strony  dyktatora 
Idi  Amina (m.in.  wszystkie  kościoły  zostały 
zamknięte  przez  rząd,  spotkania  odbywały 
się  w  ukryciu),  jego  ojciec  od  dzieciństwa 
wpajał mu prawdy biblijne i uczył go werse-
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tów biblijnych na pamięć – starał się go wy-
chować  na  dobrego  chrześcijanina,  tak  jak 
tylko  potrafił.  Jednak  młody  David  jedynie 
powtarzał po rodzicach to, co oni robili, np. 
imitował modlitwę językami, naśladował ich 
w zachowaniu, ale jego serce nie było oddane 
Panu Bogu. Dopiero w wieku 14 lat postano-
wił  świadomie  oddać  Bogu  pod  panowanie 
swoje  życie  i  uznał  Jezusa  Chrystusa  jako 
zbawiciela.

Sam  przyznaje  jednak,  że  jego  praw-
dziwe  chrześcijańskie  życie  rozpoczęło  się 
kilka  lat  później  od  pewnej  konferencji,  na 
której nauczający mówił o osobistym spotka-
niu Boga.  Kaznodzieja mówił o tym, że wielu 
z  chrześcijan  przez  wiele  lat  chodzi  do  ko-
ścioła, ale faktycznie nigdy nie poznało Jezu-
sa Chrystusa, nie ma z  Nim bliskiej  relacji, 
nie rozmawia z Nim, nie słyszy Go i nie podą-
ża świadomie za Nim. Podczas tego kazania 
moc  Boża  dotknęła  Davida  tak  mocno,  że 
przekonany o grzechu przez Ducha Świętego, 
wyznał swoje winy i ponownie uznał Jezusa 
Chrystusa jako swojego Pana i jedynego zba-
wiciela.  W tym  dniu  modlono  się  za  niego 
i wypowiedziano  proroctwo  dotyczące  jego 
przyszłej służby, które wkrótce miało się wy-
pełnić. To była służba związana z opieką nad 
sierotami.

Zaczął opiekować się sierotami, gdy po 
przeczytaniu  wersetu  z  dziesiątego  Psalmu, 
Pan  Bóg  bardzo  mocno  dotknął  jego  serce 
współczuciem dla sierot. „(Boże) Ty zaś wi-
dzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby to 
ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczę-
śliwy, tyś pomocą sierocie” (Ps 10:14). Miał 
pod opieką już około dwadzieścioro przyspo-
sobionych dzieci, gdy na jednym ze spotkań 
młodzieżowych, zobaczył pierwszy raz swoją 

przyszłą żonę Annet. Okazało się, że ona też 
wspiera  materialnie  kilkoro  sierot.  Nie  po-
wiedział  jej  o  tym wtedy,  ale  od  razu  miał 
w sercu przekonanie, że to będzie jego żona. 
Zaprzyjaźnili  się  i  po  trzech  latach  pobrali 
się. 

Pierwsze spotkanie Annet z mocą Bożą 
miało  miejsce,  gdy  miała  7  lat.  Jej  rodzice 
byli  niewierzący.  Jej  tato  był  poligamistą. 
Miał  kilka  żon  i  wiele  dzieci.  Do  domu  jej 
mamy  w  wiosce,  gdzie  mieszkali,  przyszła 
wierząca starsza kobieta  z sąsiedztwa w to-
warzystwie dwóch młodszych mężczyzn, któ-
rzy  przez  miejscowych  nazywani  byli  „Mu-
gumłera” (lokalna nazwa chrześcijan pocho-
dziła  od  słów,  których  ci  często  używali, 
a mianowicie  „Bóg  jest  dobry”).  Zastali 
mamę Annet leżącą na łóżku ze względu na 
jej problemy z kolanami (od kilku lat nie mo-
gła pracować, a stan jej kolan był coraz gor-
szy  z  roku  na  rok).  Annet  pamięta  że  owi 
chrześcijanie  wyglądali  na  bardzo  biednych 
i jedyne co mieli,  to  stara  Biblia.  Pomodlili 
się za mamę i odeszli. W ciągu tygodnia kola-
na mamy, ku zaskoczeniu małej Annet,  po-
wróciły do zdrowia, a jej mama zaczęła nor-
malnie pracować.  W następną niedzielę  ra-
zem z Annet poszły do miejsca spotkań „tam-
tych chrześcijan od Biblii”. Aby tam dotrzeć 
musiały przejść około 7 km w jedną stronę. 
Po  roku  przychodzenia  do  tego  kościoła, 
ośmioletnia Annet postanowiła w pewną nie-
dzielę  otworzyć  swe  serce  dla  Pana  Jezusa 
i uwierzyć w Niego całym sercem. Wracając 
wtedy do domu z mamą, bała  się  przyznać 
przed ojcem do tego, co zrobiła. Jednak na-
uczona,  by  zawsze  mówić  prawdę,  opowie-
działa mu prawdę. Tego wieczoru jej tato nic 
na to nie powiedział. Następnego dnia opu-
ścił dom i poszedł do innej ze swoich kobiet 
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– miał  ich  razem sześć,  z  których  urodziło 
mu się około trzydzieścioro dzieci. Po dwóch 
tygodniach wrócił, ale nie odpowiadał na po-
zdrowienia z jej strony. Zdecydowały się wraz 
z mamą i jej dwoma siostrami na post i mo-
dlitwę, by Bóg dał im siłę i odwagę na wszyst-
ko co ma się stać, po czym poszły do niego 
mimo wielkiego strachu. Gdy Annet podeszła 
do taty, klęknęła przed nim modląc się w du-
chu, a on zapytał ją czy nadal zamierza cho-
dzić z mamą do tamtego kościoła. Odpowie-
działa,  że jest teraz chrześcijanką i nic tego 
nie  może  zmienić.  Ojciec  wpadł  we  wście-
kłość i bił je wszystkie kłującymi liśćmi pal-
my, zmuszając, by wyrzekły się Jezusa Chry-
stusa. Przestał ich bić dopiero, gdy mała An-
net straciła przytomność. Gdy jej ojciec wy-
szedł z domu, pojawiła się owa starsza chrze-
ścijanka, by zaopiekować się Annet,  jej  sio-
strami i mamą. Annet wspomina, że najwię-
cej otwartych ran miała na nogach – ojciec 
bił ją najwięcej po nogach, ponieważ chciał ją 
zniechęcić do chodzenia do znienawidzonego 
kościoła. Niestety jej tato był poważaną oso-
bą w lokalnej społeczności i dzięki jego zna-
jomościom, zamiast osadzenia go w więzie-
niu za pobicie żony i dzieci, na parę dni trafi-
ła tam właśnie jego żona, czyli mama Annet. 
Po wyjściu z więzienia jej mama uciekła do 
swoich rodziców.

Natomiast  Annet  została  z  siostrami 
w tym domu. Po około dwóch tygodniach od 
tego zajścia,  gdy już doszła nieco do siebie, 
znów spotkała się z  ojcem, który ją związał 
i ponownie pobił,  myśląc,  że to zniechęci ją 
do chrześcijaństwa. Mimo, że była związana 
udało jej  się  uciec do buszu, gdzie spędziła 
kilka dni  bez jedzenia,  mycia  się  itp.  Mówi 
o sobie,  że  w  tamtym  czasie  jej  pokarmem 
była  modlitwa,  choć  miała  zaledwie  osiem 

lat.  Pewnej  nocy miała  spotkanie  z  wężem, 
który owinął się wokół jej ciała w czasie snu 
w  buszu.  Wiedziała,  że  mimo  strachu,  nie 
może się poruszyć. Gdy wąż odpełzł, po kilku 
minutach pobiegła w okolice domu sąsiadów, 
gdzie spędziła czas aż do poranku. Potem zo-
stała złapana przez policję i oddana ojcu. My-
śleli, że po tylu przejściach tak małe, bo prze-
cież  tylko 8-letnie dziecko,  podda się  i  wy-
rzeknie  Jezusa.  Ale  Annet  znów  uciekła 
z domu. Dwa lata sytuacja się nie zmieniała, 
więc Annet spędziła je, co jakiś czas uciekając 
z domu lub ze szkoły. W końcu Duch Święty 
doprowadził ją do człowieka, który wiedział, 
gdzie przebywa jej mama. Po dwóch dniach 
i dwóch  nocach  marszu  dotarli  do  odległej 
wioski,  gdzie  spędziła  następne  dwa  lata 
wraz z mamą. Po tym czasie tato pozwolił im 
wrócić do domu. Teraz mogły chociaż modlić 
się ile chciały, choć dalej spotykało ich wiele 
przykrych  sytuacji  ze  strony  ojca  i  innych. 
Tato wciąż  powtarzał,  że  Annet  nie  pójdzie 
na  studia,  bo za dużo czasu marnuje  na te 
swoje  modlitwy  (ostatecznie  Annet  została 
z zawodu nauczycielką).

Na  dzień  dzisiejszy  sytuacja  rodzinna 
w domu Annet wygląda już zupełnie inaczej. 
Większość dzieci z innych związków jej ojca 
umarło  z  powodu  AIDS  lub  zeszło  na  tzw. 
„złą  drogę”.  Z  kolei  siostry  i  bracia  Annet 
z tej  samej  mamy  nawrócili  się  do  Jezusa, 
żyją, pracują i służą Bogu. Widząc to, jej oj-
ciec  zmieniał  powoli  swoje  nastawienie  do 
chrześcijaństwa,  aczkolwiek  do  dzisiaj  nie 
oddał jeszcze życia Jezusowi Chrystusowi. 

Pewnego dnia Annet trafiła  na chrze-
ścijańską  konferencję,  na  której  spotkała 
swojego przyszłego męża,  Davida Busobozi. 
Jej przykre doświadczenia z ojcem spowodo-
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wały,  że czuła niechęć do mężczyzn, jednak 
David  wydawał  się  być  inny  –  szanował  ją 
oraz był dla niej bratem w wierze i przyjacie-
lem.  Poza  tym  łączyło  ich  powołanie  –  on 
opiekował  się  już  wtedy  około  20  dziećmi, 
a ona oddawała około połowę swoich docho-
dów na materialne wsparcie dla kilkorga in-
nych dzieci (sierot) z jej kościoła. Mimo to, 
ich relacja rozwijała się aż 3 lata zanim się 
pobrali. 

Pomimo  wielu  różnych  trudności  nie 
zniechęcili się, ale dzięki Bożej łasce i przyjęli 
do tej pory do swojego domu trzydzieścioro 
sześć  sierot  w  ramach  domu dziecka  „New 
Hope” („Nowa Nadzieja”), a oprócz tego za-
pewniają przybory szkolne następnym kilku-
set dzieciom w ramach swej organizacji „Bur-
den Bearers”  („Noszący brzemiona”).  Oczy-
wiście zmagają się z wieloma problemami fi-
nansowymi, a obecnie jedyna pomoc finan-
sowa z zewnątrz, jaką otrzymują, jest od Po-
laków przez nasze pośrednictwo. 

Widzieli w czasie swojej czternastolet-
niej  służby jak wiele  dzieci  oddawało swoje 
życie Jezusowi, a wśród nich było siedmioro, 
których  pierwotnym  wyznaniem  był  islam. 
Bóg potwierdził ich służbę, również jeśli cho-
dzi o odpowiedzi na modlitwy o osoby bez-
płodne.  Wiele  z  tych  małżeństwa  ma  teraz 
własne dzieci. Oprócz pomocy sierotom Da-
vid i Annet Busobozi prowadzą jeszcze szkołę 
zawodową dla dziewcząt, które uczą się tam 
krawiectwa,  szycia  swetrów  i  wykonywania 
lokalnych artykułów rękodzielniczych. Szkolą 
również  chętnych  w  szkole  biblijnej,  którą 
założyli. 

Dom, w którym przebywa cała wielka 
rodzina Busobozich (Busobozi znaczy w języ-
ku Rutooro  „potężna moc Boża” lub „potęż-

ny Boży autorytet”) jest przez nich wynajmo-
wany i w tym roku właściciel zapowiedział, że 
zamierza wypowiedzieć umowę najmu, więc 
rodzina  będzie  musiała  się  przeprowadzić 
w inne miejsce.   Niestety  miejscowi  właści-
ciele domów nie są zbyt chętni, by wynajmo-
wać domy tak wieloosobowym rodzinom ze 
względu na szybszą eksploatację budynku. 

W  takiej  sytuacji  dzięki  Bogu,  który 
używa  w  swoich  dziełach  Polaków,  chcemy 
pomóc  w  dokończeniu  rozpoczętej  budowy 
nowego domu dla tej dużej rodziny. Niestety 
są z tym związane pewne trudności formalne, 
gdyż w pierwotnym zamyśle miał to być dom 
z internatem. Dlatego oprócz pomocy finan-
sowej prosimy też o modlitwę w tej intencji.

Rozpoczęta budowa domu dziecka 
Annet i Davida Busobozich

Prosimy o to w imieniu Davida i Annet, 
którzy swoją misję sprawują w imię naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. Zabierzemy się tam 
do pracy jak tylko dokończymy bieżącą budo-
wę domu dla wolontariuszy i szkoły w Kassi-
nie  przy  domu  dziecka  „Mama  Martyna 
Home” prowadzonym przez Kennetha Kaba-
gambe w ramach jego organizacji „Arka No-
ego” („Noah’s Arc”).  Praca nad tym budyn-
kiem wre od naszego przyjazdu, ostatnio zo-
stał założony tzw. wieniec, a w styczniu ma 
być gotowy dach. Dalszy etap to wstawianie 
drzwi  i  okien.  Potem  tynkowanie  wnętrza 
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i wylewanie podłóg. Z tutejszej praktyki jed-
nak wiemy, że budynek zacznie być używany 
jak tylko wstawimy drzwi wejściowe i okna. 
Niestety nadal potrzebujemy co najmniej 10 
tys.  zł  na  kontynuowanie  budowy  (dach, 
okna  i  drzwi).  Zwracamy  się  z  prośbą 
o wsparcie tego projektu. 

Widok na postępującą budowę domu 
dla polskich wolontariuszy i dwóch 

klas szkolnych

Pracowicie.... 

Najbliższy  tydzień  zapowiada  się  nie-
zwykle pracowicie: od niedzieli do czwartku 
jest  podsumowanie roku w „Bringing Hope 
To  The  Family”,  w  którym  uczestniczymy, 
gdyż Polacy wspierają tę organizację już od 
2007 roku. We wtorek Honia jedzie do Kam-
pali odebrać z lotniska i przywieść do Kyen-
jojo Magdę i Elę, które będą tu trzy miesiące. 
Ogromnie się cieszymy z ich przyjazdu i wie-
rzymy, że zostawią po sobie trwały owoc dla 
Bożej chwały. Następnie w sobotę 18 grudnia 
odbędzie się wielka świąteczna inicjatywa dla 
sierot i wdów w ramach „Arki Noego” przy-
gotowana na około 400 gości.

Polecamy  się  Waszym  modlitwom 
i dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia.

Honorata i Piotr Wąsowscy

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ:

1. Módl się:

 aby dobry Bóg zachował nas od chorób 
i węży

 abyśmy  potrafili  właściwie  rozeznać 
Boże  prowadzenie  co  do  działań  tu 
w Ugandzie

 aby  nic  nie  zakłóciło  przebiegu  akcji 
świątecznych prezentów i ewangelizacji

 aby Bóg dał nam wiele okazji do dziele-
nia się Bożą miłością

 aby Bóg otworzył możliwości dla bizne-
sów pomiędzy Polską a Ugandą

 aby Bóg przyprowadził ludzi do współ-
pracy w ramach edukacji chrześcijańskiej

 o  bezpieczny  przyjazd  Eli  i  Magdy 
w grudniu oraz aby Pan Bóg otworzył ich 
oczy na możliwości ich służby w tym miej-
scu

 o polskich wolontariuszy, którzy wybie-
rają się do Ugandy w styczniu

 o zniesienie opłaty za narzeczoną („bri-
de  price”)  w  Ugandzie  oraz  złapanie 
wszystkich, którzy składają ofiary rytualne 
z dzieci

 inne intencje, cokolwiek Bóg położy na 
sercu

2. Wesprzyj finansowo projekty pomo-
cy: 

 budowy  szkoły  przy  „Burden  Bearers” 
(ok. 10 tys. zł)

 wyposażenia  kościoła  w  ławki  
(ok. 1500 zł)
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 zakupu strojów dla naszej grupy uwiel-
bienia (ok. 400 zł)

 wsparcia  dla  domów  dziecka  „Mama 
Martyna Home” i „New Hope Orphanage”

 adopcji na odległość dzieci z tutejszych 
domu dziecka

 zakupu  samochodu  z  napędem  na  4 
koła

 domu dla polskich wolontariuszy: dach 
– koszt ok. 9 tys. zł.

 sponsoringu edukacji dzieci i młodzieży

 zobacz też inne projekty pomocy siero-
tom i wdowom w Ugandzie na naszej stro-
nie: www.uganda.info.pl

3. Przyjedź tu jako wolontariusz!

Więcej zdjęć

Dzieci z Mama Martyna Home 
otrzymały plecaki z Polski przysłane  

w paczce

Na ścianie wyświetla się obraz

Kiedy Honia idzie, nawet ugandyjscy 
mężczyźni nie są w stanie dotrzymać 

jej szybkiego kroku

Honia reperuje dziecięcą odzież  
w domu dziecka
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Odzież niektórych dzieci z domu 
dziecka Mama Martyna Home

Gdyby Piotr mógł adoptować 
Kayesu, już by to zrobił

Dzieci zbierają deszczówkę, aby nie  
musiały chodzić do studni

W porze deszczowej takie miski  
można napełnić deszczówką z dachu 

w 15 minut

W czasie ulewy 
podwórko zamienia się w potok
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Zmaganie się z brakiem pieca  
w czasie gotowania

Obieranie matoke na kolację

Miejsce do zbierania koników 
polnych w nocy

Obieranie koników polnych z nóżek

Koniki polne obrane z nóżek 
i skrzydeł, już martwe, 

gotowe do smażenia

Oto jaki się smaży koniki polne
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Piotr zajadający smażone koniki  
polne (szarańcza)

Paweł zna już wszystkich rzeźników 
w mieście Kyenjojo, a oni jego – 
z dużych oczekiwań co do jakości  

mięsa

Paweł smaży mięsko na polski  
sposób

Sprzątanie po kolacji w totalnych  
ciemnościach nie jest łatwe

Otrzymaliśmy paczki  
z podręcznikami do nauki  

angielskiego od 'Bread of Life'  
z Polski

Samochód zakupiony dla Arki Noego 
przez finanse z Polski
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Przygotowania naszych dzieci  
do występów w czasie przyjęcia  

świątecznego dla innych 
300 dzieci 18.12.2010

Z wizytą w kościele w Kaihurze

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
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