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KATOLICKA DIECEZJA NELLORE – INDIE
LOKALIZACJA:
Katolicka diecezja Nellore znajduje się w południowo-wschodnich
Indiach i rozciąga się wzdłuż wybrzeża Zatoki Bengalskiej, w stanie Andhra
Pradesh. Jest ona 175 km na północ od Chennai (Madras) i z jednej strony
ma ponad 300 km wybrzeża. Składa się z dwóch okręgów, tzn. Nellore i
Prakasam. Obejmuje geograficzny obszar o powierzchni 35.000 km kw.
Całkowita liczba mieszkańców tego obszaru wynosi 6 milionów. Katolików
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jest tylko 85.000. Są też inni chrześcjanie należacy do różnych grup
wyznaniowych. Większość ludności to hindusi i muzułmanie. Wszystkie
religie żyją tu w harmonii i pokoju.

KLIMAT:
Generalnie przez cały rok jest bardzo gorąco. Latem temperatura osiąga
47° Celsjusza. Nawet zimą dochodzi do 35°. Ryż jest główną rośliną
uprawną, ale zbiory zależą od deszczów monsunowych i wody dostępnej
w zbiornikach. Kiedy monsuny są regularne, pola zielenią się ryżem i
innymi uprawami. Często jednak dla biednych rolników jest to loteria.
Nieposiadający ziemi robotnicy rolni cierpią najbardziej kiedy monsuny
zawodzą lub deszcz pada zbyt intensywnie.
Susza występuje stosunkowo częściej niż deszcze, które wywołują sezonowe migracje. Rozbija to
rodziny oraz poważnie szkodzi edukacji i przyszłości dzieci. Zachodnia część diecezji jest obszarem
suchym, który często cierpi z powodu braku deszczu i często jest nękany przez suszę oraz głód. Część
przybrzeżną nawiedzają cyklony i powodzie. W roku 2004 poważnie ucierpiała z powodu tsunami.
DIECEZJA DZIAŁAJĄCA WŚRÓD NAJBIEDNIEJSZYCH

Diecezja Nellore działa wśród najbiedniejszych z biednych. Współpracuje i świadczy pomoc nie
zważając na granice kulturowe, językowe i religijne. W diecezji służy 130 wyświęconych księży, 150
zakonników, 400 katechetów i 250 nauczycieli. Poza ewangelizacją i opieką duszpasterską w 400
wioskach z 70 parafiami, diecezja Nellore prowadzi liczne działania charytatywne i hunmanitarne na

rzecz najbiedniejszych z biednych, mianowicie nieposiadających ziemi robotników rolnych (pracujących
za dniówki) i ich dzieci. Oto niektóre z działań:
1. EDUKACJA DLA UBOGICH DZIECI
Edukacja jest jedynym sposobem wydostania dzieci z błędnego koła ubóstwa. Nasze diecezjalne szkoły
są dla dzieci nie tylko z bardzo biednych rodzin, ale również dla tych, które mieszkają w odległych
wioskach, gdzie nie ma odpowiedniej bazy edukacyjnej. Rodzicami tych dzieci są nieposiadający ziemi
robotnicy rolni. Nieustannie szukają pracy, żeby zarobić dniówkę i zaspokoić podstawowe potrzeby
rodziny. Czasami w poszukiwaniu pracy udają się do odległych miejsc i żyją tam przez tygodnie i
miesiące. Wówczas albo zabierają dzieci ze sobą, albo pozostawiają je w domu pod opieką starszych
członków rodziny. W obu przypadkach, poważnie cierpi na tym edukacja, zdrowie i rozwój dzieci. Nie
możemy oczekiwać, że te dzieci z pustymi brzuchami i bez ubrań będą siedzieć w klasach i uczyć się.
Wiele z nich porzuca szkołę. Niektóre stają się nieletnimi robotnikami.

Są one niedożywione i często chorują. To dla tych nieszczęśliwych dzieci, diecezja Nellore prowadzi
szkoły i schroniska.W tych instytucjach edukacyjnych setki dzieci dostają dach nad głową. Otrzymują
one schronienie, jedzenie, opiekę medyczną, odzież, książki i inne niezbędne rzeczy. Wszystko to
pomaga im spokojnie się uczyć i kończyć szkoły. Tak oto, w naszej diecezji działa 61 szkół i 19
schronisk. W sumie w naszych szkołach uczy się 12000 dzieci, z czego 1500 jest w naszych
schroniskach. Jest to naprawdę cenny dar dla wielu generacji dzieci, które mogą mieć nadzieję na lepszą
przyszłość. Każdego miesiąca musimy wydać na ten cel około 6.250 USD.
2. DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I FIZYCZNIE
Prowadzimy dwa 30-osobowe domy, w każdym mieszkają młodzi chłopcy i dziewczynki. Dzieci te
pochodzą nie tylko z bardzo biednych rodzin, ale są również intelektualnie lub fizycznie
niepełnosprawne, co czyni ich sytuację godną pożałowania. Z powodu ubóstwa i bezrobocia, rodzice nie
są w stanie zatroszczyć się o nie. Diecezja Nellore prowadzi dla tych dzieci domy w Venkatachalam i w
Vedeyapalem. Każdego miesiąca wydajemy około 3.000 USD na utrzymanie tych dwóch domów.
Oprócz comiesięcznego utrzymania, jest też potrzeba wykonania w tych domach dalszych adaptacji i
napraw.
3. DOM DLA GŁUCHONIEMYCH
Kolejnym obszarem naszego dzieła charytatywnego jest dom dla dzieci głuchoniemych, które również
pochodzą z biednych rodzin. W tym domu mamy 42 dzieci. Mają one zapewnione zakwaterowanie z

wyżywieniem. Otrzymują formalne wykształcenie w języku migowym, w którym są w stanie
komunikować się. Zatrudniliśmy nauczycieli, którzy wyspecjalizowali się w sztuce języka znaków.
Każdego miesiąca wydajemy około 1.500 USD na utrzymanie tego domu, który bardzo zmienia życie
biednych dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.Tu również musimy poprawić warunki.
4. TRZY CENTRA REHABILITACYJNE DLA TRĘDOWATYCH
Chociaż niektórzy twierdzą, że trąd został zwalczony na całym świecie, nadal niemała liczba naszych
braci i sióstr chodzi po ulicach i żebrze o jedzenie. Z powodu choroby są oni wyrzucani ze swoich
domów. Próbują tworzyć swoje własne rodziny i grupy. Tak oto, chodzą od miasta do miasta żebrząc o
jedzenie i pieniądze. Mieszkają pod drzewami i na ulicach. Dla całego społeczeństwa jest to powód do
wstydu i urąga ludzkiej godności. Aby zapobiegać tak nieludzkiej sytuacji, utworzyliśmy w różnych
miejscach trzy centra rehabilitacyjne. Zostały zbudowane domy dla ponad 125 rodzin i innych osób
mieszkających w tych trzech koloniach. Nie mogą oni pracować, więc zapewniamy im racje
żywnościowe, lekarstwa i odzież. Również organizujemy edukację dla ich dzieci. Jest to szlachetne
dzieło, na które potrzebujemy wsparcia hojnych darczyńców. Każdego miesiąca wydajemy około 5.000
USD na całościowe utrzymanie tych trzech kolonii trędowatych. Musimy budować nowe i naprawiać
stare domy oraz tworzyć jeszcze inne udogodnienia dla mieszkańców.
5. STYPENDIA DLA UBOGICH STUDENTÓW
Oprócz pomocy na poziomie szkoły średniej, zapewniamy również stypendia dla młodych biednych
studentów. Te stypendia pomagają im zdobyć wykształcenie zawowodwe i stanąć później na własnych
nogach. Dążymy do udzielenia pomocy stypendialnej dla około 600 studentów każdego roku. Będzie nas
to kosztować 62.000 USD rocznie. Szukamy hojnych darczyńców, którzy mogą wesprzeć finansowo
kontynuację tego przedsięwzięcia i w porę pomóc najbardziej potrzebującym młodym chłopcom i
dziewczynom.
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WYMAGAJĄCYM TROSKI
Drodzy Przyjaciele!
Próbowałem powyżej przedstawić Wam ogólny obraz Diecezji Nellore i jej wszechstronne działania
charytatywne prowadzone na rzecz ubogich. Działania te są integralną częścią naszej posługi
duszpasterskiej i ewangelizacji. Będziemy w stanie kontynuować te działania jedynie z Bożą pomocą,
która przychodzi do nas poprzez hojnych darczyńców, takich jak Wy. Zachęcam Was do stania się
częścią naszej misji wśród najbiedniejszych z biednych. Każdy otrzymany od Was grosz zostanie
wykorzystany z wdzięcznością i wielką odpowiedzialnością.
Z poważaniem,
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