
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020: Rok nadziei, 
który, miejmy nadzieję, zaprowadzi nas na ścieżki pokoju, bezpieczeństwa i pojednania 

na Haiti. 
 

Podczas kryzysu najbardziej dotknięte są niewinne kobiety i dzieci. 
 

W takiej sytuacji wyjście z kryzysu zależy w większości przypadków od ciągłości edukacji. 
Dlatego skupiamy się na edukacji i upewniamy się, że dzieci mają to, czego potrzeba, aby 

dobrze się uczyć. 
 

Jedzenie i pomoc medyczna to jeden z naszych priorytetów. 
 

Będziemy nadal działać i służyć najbardziej poszkodowanym i ofiarom kryzysu na 
naszym terytorium parafialnym, szanując wartości chrześcijańskie. 

 
Znowu życzę szczęśliwego nowego roku Tobie i Twoim bliskim. 
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Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Niech Jego Imię będzie zawsze wywyzszone,  

ponieważ wielka jest Jego milość  

a bez limitu Jego milosierdzie. 

 

Nie mogłem napisać wcześniej, bo nie bylo mnie w domu. 

Pojechałem do innego miasta.  

Jeden ksiądz z tego miasta zaprosił mnie, abym prowadził 

modlitwę uwolnienia i uzdrowienia dla parafianin. Pan 

Bóg uczynił wielkie rzeczy w moim życiu i w życiu tych 

ludzi. 

ŻYCZENIA 

 

Niech pokój, wiara, miłość i nadzieja towarzyszą 

wam każdego dnia tego nowego roku 2020.  

Najlepsze życzenia. 

 

 Ojciec Arsene Ngande Tionang 



Dostrzegamy, że sytuacja tutaj jest nieco spokoniejsza tutaj 

teraz. Już nie jesteśmy w "peyi lock" tzn "kraju 

zamkniętym". Możemy się ruszać chociaż nie wszędzie. 

Dlaczego? Ponieważ są w okolicy miejscowości opanowane 

przez uzbrojonych bandytów. 

N.p. na terenie mojej parafii, jest osiedle, gdzie bandyci 

zorganizowali swoją bazę. Nikt nie może się tam 

przedostać . Nawet policja się tam nie zapuszcza . Od czasu 

do czasu, gdy ludzie ci głodnieją lub potrzebują pieniędzy; 

wychodzą z ukrycia i robią kidnapping: kradną to co są w 

stanie ukraść i wrócą z powrotem do bazy. 

Ta sytuacja spodowała, że obecnie ludzie boją się jechac w 

tą stronę, skąd bandyci wypuszczają się na okoliczne 

tereny zamieszkałe. Osiedle to nazywa się " kafou-peye" w 

miejscowości "Pont-Sonde", I znajduje się ono na terenie 

mojej parafii. Okoliczni ludzie żyją w strachu ale jest 

nadzieja. 

Dzieci chodzą do szkoły, zaczęliśmy je dożywiać. Cieszę się 

i dziekuję Panu Bogu za was, moją rodzinę i moich 

przyjaciol z Polski.  

 











 



Mój tata był bardzo chory : zdiagnozowano raka w fazie 

koncówej. Ale cud istnieje. Lepiej sie czuje. W koncu nie 

poszedł na chemię. Zaczął brać lekarstwa z leczniczych 

korzeni i liści, ktore stosuje razem z dietą.  To działa, bo ma 

więcej energii i mówi, że lepiej czuje sie na ciele ! Także 

jest nadzieja. 

Pojechałem też do Port-Au-Prince, bo jedna Duchacka 

parafia obchodziła swoje swięto patronalne. Po tym 

wróciłem do swojej parafii świadczyć dalej o Chrystusie. 

Kocham was i jestem całym sercem z wami. Daleko to dla 

oczu ale blisko serca. 

Pozdrawiam wszystkich naszych wspólnych przyjaciół, a 

takze proboszczów i ksieży. 

Niech Pan Bóg nas prowadzi. 

Jestem, pamiętam, czuwam❤ 

 
 
 
 
 

POSŁANIEC DZIEŁ MIŁOS IERDZIA 
Głosić pokój i radość 



 

KONTAKT 
OJCIEC NGANDE TIONANG ARSENE 
+48 518 575 107  
+509 47 89 89 52  
 Email: arseneme@yahoo.fr  
Web: padrearsene.wordpress.com  

  
POMÓŻ NAM TO ZROBIĆ  

Numer konta 
20 1090 2620 0000 0001 2976 2631 

SANTANDER (WBK) POLSKA 
 
ZOSTAŃ SPONSOREM 
Zostań sponsorem jednego dziecka lub kilku dzieci, umożliwiając im dobry 
start w dorosłość 
 
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM 
Zostań jednym z naszych partnerów aby pomóc nam wspólnie realizować 
dzieła miłosierdzia w naszej parafii 
 
WSPIERAJ PROJEKT 
wybierz spośród naszych projektów te, które chcesz wesprzeć, a następnie 
przekaż darowiznę. 
 
ZAINWESTUJ W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Zainwestuj w naszą przyszłość: każda wpłata na nasze konto to krok 
wspierający finansową stabilność projektów służącym potrzebującym na 
Haiti 


