Działaj Razem z nami!
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
„Maitri” – wspólnota poznańska
Fundacja Adopcji Serca (narzędzie adm. wspólnoty)
telefon: 508-376-866, mail: biuro@adopcjaserca.eu
www.adopcjaserca.eu, Facebook: Maitri.Poznan

Zadzwoń lub napisz do nas. Możesz:

przystąpić do Adopcji Serca i wspierać konkretne dziecko w Afryce
lub Aleppo w Syrii. Otrzymasz jego zdjęcia, informacje o nim, niekiedy można nawiązać korespondencję. Składka 60 zł/mies. w szkole podstawowej, 80 zł – w szkole średniej. Pobierz informacje
z Internetu: maitri.x25.pl/Adopcja_Serca.pdf, wypełnij dołączoną
deklarację i wyślij skan/zdjęcie mailem lub skontaktuj się z nami;
l opłacić jeden lub więcej semestrów nauki dla anonimowego dziecka (360 zł/semetr, lub 6 x 60 zł/mies.); tytuł wpłaty: „Nauka”;
l wspierać finansowo dożywianie zagłodzonych dzieci i leczenie
chorób spowodowanych przez głód; tytuł wpłaty: „Dożywianie”.
l wspierać finansowo pomoc dla głodujących mieszkańców Aleppo i dożywianie najmłodszych dzieci; tytuł wpłaty: „Aleppo”;
l regularnie wspierać nasze projekty pomocowe – wpłaty nawet
niewielkie, ale regularne, są szczególnie cenne, bo pozwalają planować nasze działania; tytuł wpłaty: „Pomoc regularna”;
l dowiedzieć się więcej o Ruchu Maitri, wspólnocie w Poznaniu, jej
działalności i możliwościach przyłączenia się do nas;
l zaopatrzyć się w nasze materiały informacyjne;
l zgłosić się do pomocy jako wolontariusz;
l zaprosić nas na prelekcję czy inną akcję informacyjną;
l zainicjować powstanie wspólnoty Ruchu w swojej miejscowości.
Ofiary prosimy wpłacać na konto: Fundacja Adopcji Serca
l PLN: 08 1240 1747 1111 0010 9045 8067
l USD (z zagranicy): PL 48 1240 1747 1787 0011 0089 3242
l EUR (z zagranicy): PL 35 1240 1747 1978 0010 9045 8269
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
l 1% podatku - wpisz w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000224658
(Caritas Archidiecezji Poznańskiej); w polu „Cel szczegółowy 1%” wpisz
koniecznie słowo „Maitri” (inaczej 1% trafi na konto ogólne Caritas).
l
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ZRÓBMY RAZEM
COŚ PIĘKNEGO DLA BOGA

Św. Matka Teresa z Kalkuty, patronka Ruchu Maitri, mawiała:
Nie zadowalajcie się dawaniem pieniędzy. Pieniądze to nie
wszystko, bo można je zdobyć. Biedni potrzebują naszych rąk,
by im służyły, naszych serc, by ich kochały.
Idąc za jej wskazaniem, zapraszamy do czynnej współpracy także
Ciebie. Jest wśród nas miejsce dla każdego - bez względu na wiek,
zawód, wykształcenie czy stan zdrowia - dla każdego, kto ma otwarte serce i nie boi się ubrudzić rąk przy pracy dla najbiedniejszych.
Są wśród nas uczniowie i studenci, osoby samotne, małżonkowie,
ojcowie i matki, pracujący i emeryci, osoby chore i cierpiące, które modlą się i ofiarowują swoje cierpienie w intencji naszej pracy...
Współpracuje z nami wiele szkół w całej Polsce - dzięki zaangażowaniu pracujących w nich nauczycieli. Pomagają nam też firmy,
świadczące przeróżne usługi. Jednoczą nas słowa św. Matki Teresy:
Ty potrafisz zrobić coś, czego nie potrafię ja. Ja potrafię zrobić
coś, czego nie potrafisz ty. Ale razem możemy zrobić coś pięknego dla Boga.
Podejmujemy różne działania, mające na celu propagowanie i organizowanie pomocy dla ubogich Trzeciego Świata, zwłaszcza dzieci. Konieczne są zarówno proste prace fizyczne, jak i bardziej skomplikowane, niektóre wymagające nawet specjalistycznego przygotowania. Wszystkie są jednakowo ważne, na pewno znajdzie się także coś dla Ciebie.

Nie wiesz, od czego zacząć? Módl się razem z nami:
Spraw, Panie,
abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie,
którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie.
Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk,
chleba ich powszedniego,
a poprzez naszą rozumiejącą miłość
obdarz ich pokojem i radością
Tekst: św. Paweł VI; modlitwę tę odmawiała codziennie św. Matka
Teresa, codziennie odmawiają ją też uczestnicy Ruchu Maitri.
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