
NOWA PRZYGODA!
Nasze dzieci Eléonore (2 i pół roku) i Paul (8 miesięcy) 

napełnione miłością, radością, otwartością i  pragnieniem 
odkrywania będą miały swoją własną misję: być dziećmi!

Wyruszamy oczywiście, aby pracować jako nauczy-
ciel i  animatorka, ale nasza misja to nie tylko praca. Wy-
ruszamy przede wszystkim po to, aby być po prostu so-
bą – rodziną z dwójką dzieci. Ta przygoda będzie przede 

wszystkim zwróceniem się  w stronę innych. Wiemy, że to 
doświadczenie zmieni głęboko nasze spojrzenie na świat 
i spowoduje wzrost naszej rodziny w głębokiej radości da-
wania siebie innym.

Czym jest FidesCo?
Utworzone w 1981 roku we Francji FidesCo jest obec-

nie międzynarodową organizacją pożytku publicznego 

Flore i Théophan 
z Eléonore i Paul’em

Po prawie trzech latach służby w  parafi i Św. Łukasza 
w  Romainville, podjęliśmy decyzję zmiany kierunku na-
szego życia w stronę nowej misji w zupełnie innym kraju…

Najbliższe dwa lata spędzimy jako wolontariusze 
FidesCo w  służbie najuboższym. Nasz nowy dom bę-
dzie się znajdował na najbardziej na południe wysuniętym 
krańcu Demokratycznej Republiki Konga… w  Lubum-
bashi!

Nasz przyszły kraj
Demokratyczna Republika Konga, zwana dawniej 

Kongo Belgijskim lub Zairem, jest po Algierii drugim co 
do wielkości państwem Afryki (jest czterokrotnie większa 
od Francji). Ta dawna kolonia belgijska liczy 70 milionów 
mieszkańców.

Lubumbashi, skrótowo określane Lu’shi, jest po stolicy, 
Kinshasie, drugim największym miastem Konga. Liczy oko-
ło 2 do 3 milionów mieszkańców. Miasto znajduje się na 
płaskowyżu na 1200 m n.p.m. i ma bardzo przyjazny klimat.

Nasza misja
Flore będzie animatorką w  Akademiku Jana Pawła II, 

przyjmującym 25 studentek Uniwersytetu Lubumbashi 
i różnych instytutów wyższych. Będzie odpowiedzialna za 
organizację dyżurów, przeprowadzanie rekrutacji, zapew-
nienie ciągłej obecności w  akademiku oraz pomoc infor-
matyczną w zarządzaniu.

Théophan będzie nauczycielem i wychowawcą w Cen-
trum Bakanja dla dzieci ulicy, prowadzonym przez ojców 
salezjanów Don Bosco. Będzie odpowiedzialny za pomoc 
dzieciom z  trudnościami w  nauce oraz będzie pracował 
nad reintegracją młodych ludzi z Centrum z ich rodzinami.

Katedra w Lubumbashi

Studentki z Akademika im. Jana Pawła II 
w czasie zabawy z okazji 8 marca
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 Chciałabym podzielić się z Tobą pewną historią
Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie: „Jeżeli chcesz 

rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o  swoich planach”? Te-
go dnia musiał się bardzo śmiać! Jadę do małego miasta 
(Luena) w centralnej części Afryki – do Angoli, o której nie 
wiedziałam nic, zanim pewnego dnia zupełnie osłupiała 
nie usłyszałam nazwy w słuchawce telefonu.

Angola to bardzo tajemniczy kraj i jak prawie każde afry-
kańskie państwo dźwiga brzemię wojny domowej, korupcji, 
niesprawiedliwości i głodu. Prawda o tym kraju nie zamyka 
się jednak tylko w cierpieniu. Angola jest bogata w ropę naf-
tową i diamenty. Żyje tu wiele gatunków rzadkich ptaków 
i rosną jedne z najpiękniejszych drzew w Afryce. W tej byłej 
portugalskiej kolonii wciąż żyją lwy, gepardy, hipopotamy, 
żyrafy i zebry. Niestety dla mnie pająki i węże także ☺.

Luena to spokojne i ciche miasto położone koło ogrom-
nej rzeki oraz parku krajobrazowego. Miasto zostało znisz-
czone przez wojnę domową trwającą od 1975 do 2002 roku. 
Dzisiaj krok po kroku dźwiga się z upadku. Nie ma w nim 
wiele. Kina, restauracje, korty tenisowe to wciąż marzenie. 
Im więcej czytam o  Angoli, tym bardziej utwierdzam się 
w  przekonaniu, że jej mieszkańcy mają w  sobie głębokie 
pragnienie pokoju.

Co ja właściwie będę tam robić przez dwa lata?
Otóż mój projekt jest związany z  dziennikarstwem. 

W Luenie jest całkiem sprawnie działające radio oraz szkoła. 
Będę więc pracować wraz z młodymi ludźmi w Luena, że-
by to radio rozkręcić. Do tego dojdzie jeszcze kilka innych 
projektów jak warsztaty dziennikarskie itp. Będąc jeszcze 
na studiach, przez kilka lat pracowałam w radiu, chętnie do 
tego wrócę i przypomnę sobie wszystko, czego zdążyłam 
wtedy się nauczyć. Jestem pewna, że spędzę dwa bardzo 
ciekawe i owocne lata robiąc coś razem z innymi w Afryce.

Po co ja tam właściwie jadę zamiast pracować sobie 
spokojnie w  korporacji? W  Afryce są choroby tropikalne, 
wojny, to nie są tacy sami ludzie jak my, ponadto nie znam 
języka, ludzie uciekają stamtąd, na czym tylko się da, żeby 

Małgorzata Zawacka

 Chciałabym podzielić się z  Tobą pewną historią. Nie 
jestem pewna, gdzie jest jej początek – tego, jaki będzie 
miała koniec na razie też się nie dowiemy. Ważne są tylko 
te dni, których jeszcze nie znamy… ☺

Zaczęło się od Internetu, nie pamiętam, czego tak do-
kładnie szukałam, ale wtedy rok temu w lutym 2015 wpisa-
łam w wyszukiwarkę słowo: „misje”. Napisałam do kilku orga-
nizacji, w tym także do Fidesco – międzynarodowej organi-
zacji pozarządowej, wysyłającej świeckich wolontariuszy na 
dwuletnie misje do krajów rozwijających się. Dostałam kilka 
odpowiedzi. Pewnego dnia odpisało też Fidesco. Umówili-
śmy się na rozmowę w Polsce, ponieważ mieszkałam wtedy 
w Rumunii. Po rozmowie z Fidesco już nie rozpatrywałam 
siebie jako osoby, która nadaje się do podobnego przed-
sięwzięcia (szczerze przedstawili wszystkie za i przeciw), ale 
chęć wyjazdu wcale nie minęła. W  październiku pojecha-
łam do Niemiec na tzw. sesję formacyjną, żeby ostatecznie 
upewnić się że właściwie na pewno nie pojadę.

Stało się jednak zupełnie inaczej. Pojawiło się dużo wię-
cej wątpliwości i pytań niż miałam na początku, ale w tym 
wszystkim wiedziałam już, że jeśli nie podejmę decyzji o wy-
jeździe będę żałować tego każdego dnia. Są takie decyzje, 
które na zawsze zmieniają czyjeś życie. I nie są to łatwe de-
cyzje. Czasem jednak dużo trudniej jest nie podjąć ryzyka.

Podczas sesji przeprowadzono z  nami szczegółowy wy-
wiad na temat naszych predyspozycji, pasji, umiejętności. 
Zadano też pytanie o  kraj, do którego nie chcielibyśmy je-
chać. Powiedziałam wtedy, że bardziej interesuje mnie Azja 
albo Ameryka Łacińska i że nie widzę siebie w… Afryce. Karel 

– Belg, który przeprowadzał wywiad, mieszkał kiedyś w  Ru-
andzie, uśmiechnął się na to i zapytał : Afryka jest zbyt czar-
na? Uśmiechnęłam się także, nie wiedząc, co odpowiedzieć. 
Wtedy myślałam, że na pewno tam nie trafi ę. Przecież już wi-
działam siebie w dużym mieście Tajlandii, Brazylii, Indonezji 

– takie miałam plany. Ale wolontariusz Fidesco nie wybiera 
miejsca swojej misji, jedzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie.

Widoczek z Angoli
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JAK APOSTOŁOWIE !
Jesteśmy młodym, początkującym  małżeństwem 
z północnej Francji, a dokładniej z Lille gdzie do tej 
pory mieszkaliśmy. Dawid przez 7 lat prowadził firmę 
budowlaną, a Albane w 2017 ukończyła 5 letnie studia 
architektury. Razem czynnie uczestniczyliśmy w życiu 
naszej polskiej wspólnoty parafialnej w Roubaix, gdzie 
byliśmy częścią scholi. 
Pomysł o wyjeździe na misje pojawił się nagle około rok 
temu, ale pewnym impulsem w tym kierunku był nasz 
wspólny wyjazd na światowe dni młodzieży w Krakowie 
gdzie uderzyły nas słowa Ojca świętego Papieża 
Franciszka :

« Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego 
wychodzenia zawsze poza. Jezus nie jest Panem 
komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść 
za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba 
zdecydować się na zamianę kanapy na parę 
butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o 
jakich ci się nigdy nie śniło ani nawet o jakich nie 
pomyślałeś; po drogach, które mogą otworzyć 
nowe horyzonty, nadających się do zarażania 
radością, tą radością, która rodzi się z miłości 
Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu 
każdy gest, każdąpostawę miłosierdzia. » 

Nasza misja
Wolontariusz który wyjeżdża z Fidesco nie wybiera swojej 
misji. Decyduje się opuścić swój dotychczasowy komfort, 
mieszkanie z bieżąca woda, samochód z klimatyzacja, 
ale przede wszystkim swoich bliskich i przyjaciół po to, 
żeby służyć w dalekim i nieznanym kraju ludziom, którzy 
na niego czekają. W imię Jezusa Chrystusa opuszczają 
swoje dotychczasowe życie, tak jak kiedyś apostołowie 
opuścili wszystko, aby iść za Nim!

Nasza misja będzie miała miejsce w Angoli, w 
południowej Afryce. Kraj ten był dotknięty wieloletnim 
konfliktem zbrojnym, a młody, rozwijający się Kościół 
lokalny potrzebuje rozwoju infrastruktury. Nasza misja 
będzie więc związana z budownictwem. Przez dwa lata 
będziemy pracować dla biskupa Tirso w diecezji Moxico 
(która wielkością siedmiokrotnie przekracza Belgię!): 
Dawid jako nadzorca budowlany, a Albane jako architekt. 
Bedziemy mieszkać w warunkach zbliżonych do lokalnej 
ludności, a oprócz pracy dla diecezji, nasza misja będzie 
polegała także na dawaniu świadectwa codziennego 
życia w sakramencie małżeństwa.
Dzięki doświadczeniu byłych wolontariuszy wiemy, 
że wyjeżdżając na misje otrzymujemy o wiele więcej 
niż sami jesteśmy w stanie ofiarować. Jesteśmy więc 
przekonani, że to dwuletnie doświadczenie będzie dla 
nas solidnym fundamentem, wzmacniającym nasze 
małżeństwo.

Kosciół Sacalumbo i dom wolontariuszy Fidesco w Luenie

DawiD  i  albane
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wysyłającą swoich wolontariuszy na dwuletnie kontrakty. 
Jako katolicka organizacja pomocy humanitarnej i  praw-
dziwy współautor zrównoważonego rozwoju, FidesCo jest 
reprezentowane przez prawie 150 wolontariuszy pracują-
cych w 28 najuboższych krajach świata. 

Na misjach wolontariusze otrzymują niewielkie kie-
szonkowe, pozwalające im żyć w  godnych, choć skrom-
nych warunkach, zbliżonych do warunków życia lokalnej 
ludności. FidesCo bierze na siebie koszt naszego utrzy-
mania na miejscu, bilety lotnicze, ubezpieczenie, sprawy 
administracyjne… 20% tych wydatków jest pokrywane 
przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale 
pozostała kwota jest pokrywana z ofi ar darczyńców.

Zainteresowała Was nasza misja?
Bez Was FidesCo nie mogłoby wysyłać wolontariuszy 

i dlatego chcielibyśmy zaproponować Wam przeżycie tej 
misji wraz z nami.

W jaki sposób? Nic prostszego! Wystarczy zgłosić chęć 
otrzymywania naszych raportów misyjnych poprzez co-
miesięczne wpłaty na konto FidesCo z  dopiskiem „misja 
Flore i  Théo”. Te raporty będą dla nas wspaniałym środ-
kiem uczynienia Was uczestnikami naszych odkryć, spo-
tkań  i przygód. Miejcie świadomość, że nie ma małych da-
rów i że każdy datek, jaki możecie nam podarować będzie 
niezastąpiony.

Do zobaczenia więc w  naszym najbliższym raporcie 
i z góry DZIĘKUJEMY.

Flore i Théophan Saunier

kongo

Rozesłanie wolontariuszy, sierpień 2015

Jak można nas wesprzeć?
FidesCo* jest katolicką organizacją pozarządową 

działającą na rzecz rozwoju międzynarodowego. Wy-
syła wolontariuszy do biednych krajów i  społeczeństw 
na prośbę lokalnego Kościoła, aby mogli wykorzystać 
swoje umiejętności na potrzeby projektów rozwojo-
wych. FidesCo wysyła osoby stanu wolnego, małżeń-
stwa i rodziny  pragnące w imię wiary pracować dla ludzi 
marginalizowanych. To wyjaśnia nazwę Fides-Co: wiara 
i współpraca.

Działalność FidesCo zależy w dużej mierze od hojno-
ści indywidualnych darczyńców. Wspierają oni wolon-
tariuszy i  projekty FidesCo, gdyż podzielają pragnienie 
wzrostu znaczenia godności ludzkiej i  rozwoju państw 
oraz zmarginalizowanych społeczeństw.

  Drodzy współpracownicy  FIDESCO !

FIDESCO
POLSKA

Fidesco Polska
ul. Filtrowa 83 m. 29
02-032 Warszawa
misje@fi desco.pl

mBank S.A., Bankowość Detaliczna, Skrytka Pocztowa 2108,
90-959 Łódź 2, BIC BREX PL PW MBK
IBAN PL 67 1140 2004 0000 3002 7589 2959
Stowarzyszenie Kościelne „Emmanuel”, ul. Filtrowa 83 m. 29, 
02-032 Warszawa, W tytule przelewu proszę wpisać Flore i Theo, Kongo

Kontakt: Przelewy: 

Drodzy darczyńcy!
W  imieniu wszystkich wolontariuszy dziękujemy 

Wam za wspieranie misji FidesCo. Bez Waszej pomocy 
fi nansowej nikt z  nich nie mógłby wyjechać, a  bez Wa-
szego wsparcia modlitewnego nie poradziliby sobie na 
misjach. Jesteście niezastąpieni!

Myślę, że w chwili obecnej, gdy tak wielu ludzi z ubo-
gich rejonów świata puka do drzwi Europy, tym bardziej 
są potrzebni ludzie dobrej woli, którzy będą wspierać 
rozwój krajów najbiedniejszych. FidesCo stara się to ro-
bić poprzez swoich wolontariuszy, którzy dzielą się swoją 
wiedzą i umiejętnościami tam, gdzie zaprasza ich lokalny 
Kościół. Jeśli chcecie Państwo nadal wspierać misje Fide-
sCo, proponujemy Wam towarzyszenie misji francuskiej 
rodziny, Flory i Théo Saunier, którzy od października 2015 
mieszkają na terenie Akademika im. Jana Pawła II, który 
przez dwa ostatnie lata był moim domem i miejscem pra-
cy. Oto ich list misyjny, napisany przed wyjazdem.

Z modlitwą. Julia Wieczorek, FidesCo Polska

Julia Wieczorek w Lubumbashi

Kupon zwrotny: W  załączniku do tego listu znajdą 
Państwo kartkę FidesCo. Jeśli zdecydują się Państwo 
wesprzeć naszą działalność, prosimy o  wypełnienie 
jej (podanie adresu pocztowego!) i  odesłanie na adres 
umieszczony z tyłu. Można także po prostu wysłać maila 
z informacją na adres misje@fi desco.pl

Współpracownicy misyjni będą co 3 miesiące otrzy-
mywali raport misyjny wolontariusza na podany adres 
pocztowy. 

* UWAGA: FidesCo jest częścią Wspólnoty Emmanuel, będą-
cej stowarzyszeniem kościelnym. Wpłaty na rzecz FidesCo do 
wysokości 6% dochodu można odliczyć od podatku. W tym ce-
lu w  tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele kultu 
religijnego-Fidesco”. Trzeba także dopisać IMIĘ WOLONTARIUSZA 
i MIEJSCE MISJI, np. „Flore i Theo, Kongo”.
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Albane i Dawid, Angola

« Albane i Dawid, Angola ».

Drodzy darczyńcy!
Dziękujemy za zainteresowanie misjami Fidesco. Z 
Polski wyjechało już 20 osób w przeciągu ostatnich 15 
lat. Polscy wolontariusze byli w Afryce, Azji, Ameryce 
Południowej i wszyscy wrócili z misji odmienieni. 

Wyjazd na dwa lata to poważna decyzja i wymaga 
dobrego zastanowienia. Wolontariusze przechodzą 
solidną formację nie tylko w kierunku misji w dalekich 
krajach, ale także formację duchową pogłębiającą 
ich kontakt z Bogiem. Bez Niego bowiem praca, 
którą wykonujemy nie miałaby sensu – potrzeb jest 
tak wiele, że to, co udaje się zrobić to tylko kropla w 
morzu. A jednak czasem jedna kropla może zmienić 
czyjeś życie.
Zapraszamy Was do włączenia się ten łańcuch dobra.
Z modlitwą.

Julia Wieczorek, FidesCo Polska

 Chciałabym podzielić się z Tobą pewną historią
Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie: „Jeżeli chcesz 

rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o  swoich planach”? Te-
go dnia musiał się bardzo śmiać! Jadę do małego miasta 
(Luena) w centralnej części Afryki – do Angoli, o której nie 
wiedziałam nic, zanim pewnego dnia zupełnie osłupiała 
nie usłyszałam nazwy w słuchawce telefonu.

Angola to bardzo tajemniczy kraj i jak prawie każde afry-
kańskie państwo dźwiga brzemię wojny domowej, korupcji, 
niesprawiedliwości i głodu. Prawda o tym kraju nie zamyka 
się jednak tylko w cierpieniu. Angola jest bogata w ropę naf-
tową i diamenty. Żyje tu wiele gatunków rzadkich ptaków 
i rosną jedne z najpiękniejszych drzew w Afryce. W tej byłej 
portugalskiej kolonii wciąż żyją lwy, gepardy, hipopotamy, 
żyrafy i zebry. Niestety dla mnie pająki i węże także ☺.

Luena to spokojne i ciche miasto położone koło ogrom-
nej rzeki oraz parku krajobrazowego. Miasto zostało znisz-
czone przez wojnę domową trwającą od 1975 do 2002 roku. 
Dzisiaj krok po kroku dźwiga się z upadku. Nie ma w nim 
wiele. Kina, restauracje, korty tenisowe to wciąż marzenie. 
Im więcej czytam o  Angoli, tym bardziej utwierdzam się 
w  przekonaniu, że jej mieszkańcy mają w  sobie głębokie 
pragnienie pokoju.

Co ja właściwie będę tam robić przez dwa lata?
Otóż mój projekt jest związany z  dziennikarstwem. 

W Luenie jest całkiem sprawnie działające radio oraz szkoła. 
Będę więc pracować wraz z młodymi ludźmi w Luena, że-
by to radio rozkręcić. Do tego dojdzie jeszcze kilka innych 
projektów jak warsztaty dziennikarskie itp. Będąc jeszcze 
na studiach, przez kilka lat pracowałam w radiu, chętnie do 
tego wrócę i przypomnę sobie wszystko, czego zdążyłam 
wtedy się nauczyć. Jestem pewna, że spędzę dwa bardzo 
ciekawe i owocne lata robiąc coś razem z innymi w Afryce.

Po co ja tam właściwie jadę zamiast pracować sobie 
spokojnie w  korporacji? W  Afryce są choroby tropikalne, 
wojny, to nie są tacy sami ludzie jak my, ponadto nie znam 
języka, ludzie uciekają stamtąd, na czym tylko się da, żeby 

Małgorzata Zawacka

 Chciałabym podzielić się z  Tobą pewną historią. Nie 
jestem pewna, gdzie jest jej początek – tego, jaki będzie 
miała koniec na razie też się nie dowiemy. Ważne są tylko 
te dni, których jeszcze nie znamy… ☺

Zaczęło się od Internetu, nie pamiętam, czego tak do-
kładnie szukałam, ale wtedy rok temu w lutym 2015 wpisa-
łam w wyszukiwarkę słowo: „misje”. Napisałam do kilku orga-
nizacji, w tym także do Fidesco – międzynarodowej organi-
zacji pozarządowej, wysyłającej świeckich wolontariuszy na 
dwuletnie misje do krajów rozwijających się. Dostałam kilka 
odpowiedzi. Pewnego dnia odpisało też Fidesco. Umówili-
śmy się na rozmowę w Polsce, ponieważ mieszkałam wtedy 
w Rumunii. Po rozmowie z Fidesco już nie rozpatrywałam 
siebie jako osoby, która nadaje się do podobnego przed-
sięwzięcia (szczerze przedstawili wszystkie za i przeciw), ale 
chęć wyjazdu wcale nie minęła. W  październiku pojecha-
łam do Niemiec na tzw. sesję formacyjną, żeby ostatecznie 
upewnić się że właściwie na pewno nie pojadę.

Stało się jednak zupełnie inaczej. Pojawiło się dużo wię-
cej wątpliwości i pytań niż miałam na początku, ale w tym 
wszystkim wiedziałam już, że jeśli nie podejmę decyzji o wy-
jeździe będę żałować tego każdego dnia. Są takie decyzje, 
które na zawsze zmieniają czyjeś życie. I nie są to łatwe de-
cyzje. Czasem jednak dużo trudniej jest nie podjąć ryzyka.

Podczas sesji przeprowadzono z  nami szczegółowy wy-
wiad na temat naszych predyspozycji, pasji, umiejętności. 
Zadano też pytanie o  kraj, do którego nie chcielibyśmy je-
chać. Powiedziałam wtedy, że bardziej interesuje mnie Azja 
albo Ameryka Łacińska i że nie widzę siebie w… Afryce. Karel 

– Belg, który przeprowadzał wywiad, mieszkał kiedyś w  Ru-
andzie, uśmiechnął się na to i zapytał : Afryka jest zbyt czar-
na? Uśmiechnęłam się także, nie wiedząc, co odpowiedzieć. 
Wtedy myślałam, że na pewno tam nie trafi ę. Przecież już wi-
działam siebie w dużym mieście Tajlandii, Brazylii, Indonezji 

– takie miałam plany. Ale wolontariusz Fidesco nie wybiera 
miejsca swojej misji, jedzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie.

Widoczek z Angoli

angola

Fidesco zostało założone przez katolicką Wspólnotę 
Emmanuel w 1981 roku na prośbę biskupów 
afrykańskich. Jest to katolicka organizacja pomocy 
humanitarnej, która wysyła wolontariuszy do krajów 
rozwijających się, aby swoją wiedzą i umiejętnościami
służyli miejscowej ludności. Wolontariusze Fidesco 
pracują dla lokalnych partnerów z Kościoła Katolickiego 
(diecezji, zgromadzeń zakonnych, misjonarzy) w 
ośrodkach zdrowia, szkołach, rolnictwie, sierocińcach, 
obozach dla uchodźców, ośrodkach dla dzieci ulicy, w 
budownictwie…

Wesprzyj naszą misję !!
Chcielibyśmy podzielić się z Wami nasza przygodą i 
sprawić, że choć przez chwile będziecie wraz z nami 
odkrywać Afrykę, jej piękno, kulturę oraz ludność 
poprzez otrzymywany co trzy miesiące raport misyjny. 
Aby to uczynić możecie stać się naszymi towarzyszami 
przez wsparcie duchowe w formie modlitwy ale także 
wsparcie finansowe. To dzięki Waszej pomocy Fidesco 
jest w stanie wysyłać wolontariuszy zapewniając im 
godne, choć skromne warunki do życia i pracy wśród 
najuboższych. Aby to uczynić musicie tylko dokonać 
wpłaty na konto Fidesco w tytule wpisując „Misja 
Albane i Dawida”. Każdy dar, nawet ten najmniejszy 
będzie istotnym uczestnictwem w naszej misji !

Z góry dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy i liczymy 
na to, że już niedługo, na jesieni 2018 otrzymacie nasz 
pierwszy raport misyjny.


