Kaźde dziecko marzy o tym, kirn będzie w prąlszłości.,.
Niejeden chłopłecw Afryce Wschodniej pragnie zostać
kaptanern, by stużyć Bogu i tudziom. To pragnienie wciela
w źycie ó8 kteryków z 13 krajów Afryki studiujących obecnie
w Satezjańskim Seminarium Duchownym w Moshi (Tanzania).

Ośrodek formacyjny istnieje Już od ponad 25 lat. To tu
kształtowane iest powoŁanie mŁodych ludzi, którzy niedŁugo
pójdą nieśćEwangetię i pomoc mieszkańcom rcżnych zakgtków
Czarnego Lądu, Rozwó.1 lokalnych powolań.jest niezwykte istotny
w dzie|e ewangeLizacji. Miejscowi salezjanle wychowani
w środowisku, w którym pracują, sa w stanie |epiej zrozumieć
rzeczywistość i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.

Opracz studiów seminarzyści zdobywaję doświadczenie w pracy
z mtodzieżą. Co niedzielę wylezdza;9 do osiemnastu miejsc, by
być z mŁodymi i dia mŁodych - ewangelizuję, udzielalę korepetycji,
organizu;o zabawy i zawody sportowe.
KsztaŁcenie mlodych saLezjanów oraz organizaĄa zajęć z dz]ećmi
wyrna9aJd hnalsowego wsparc ia.

Każda modlitwa i ofiara jest Wietką pomocą.

Pomóż im, by mogti pomagać innym!
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Z mŁodzieżę spob/kamy się co niedzietę, Dta
nas to wspaniata okazja, by wylśćz semina-

rium i pracować w osiemnastu salezjańskich
oratoriach. Najtrudniejsza jest praca z dzieĆmi
ulicy. Wcześniej nie zdawaŁem sobie spraury,
jak prawdziwe sę sŁowa św.Jana Bosko- dzieci
są z natury dobre i niewinne, to okoliczności
i otoczenie wpŁywają na ich zachowanie.
Wbrew temu, co sobie uryobrażaŁem, chŁopry
u§cy są bardzo ohłarc| na uczenie się nowych
rzeczy, dzielą się ze sobę tym, co maj?.
Szanują mnie jako salez.;anina i z pokorą
przyjmuj? pouczenia z moje1 strony. Dla mnie,

oderwanego od książek iWiedzy teorerycznej,
każda chwila spędzona z nimijest okazją do
wzrastania. Mogę powiedzieć, że wiele się
od nich uczę i mam nadzieję, że oni też
korzystaja z mojej

obecności.

Gabriet Mwenya
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