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Jesteśmy! Działamy!
W pierwszych słowach pragniemy podziękować staremu zarządowi (Pani 
Stanisławie, Pani Teresie , Pani Zofii, śp. Panu Mirosławowi) i wszystkim 
tym, którzy od 2009 r. czynili dobro na terenie naszej parafii.
W słowach kolejnych chcemy przedstawić czym się zajmujemy.
Zatem…
Naszą działalność możemy podzielić na kilka części:

1. Pomoc doraźna   – dla tych, którzy w wyniku wydarzeń losowych 
(choroba, utrata pracy) potrzebują jednorazowej, ale często bardzo 
szybkiej pomocy, aby przejść przez trudny moment w życiu.

2. Pomoc długoterminowa   – wspieramy osoby, które tego potrzebują
w związku z różnymi sytuacjami kryzysowymi, trwającymi dłuższy 
czas (długotrwała choroba, uchodźctwo wobec wojny, kryzys 
bezdomności, trwałe ubóstwo itp.). Wspieramy takie osoby 
regularnie i pomagamy stanąć na nogi. Aktualnie ta opieką objętych 
jest 21 rodzin.

Zarówno w pierwszym i drugim przypadku kierujemy się indywidualnym 
podejściem i rzetelną weryfikacją każdego problemu.

3. Ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z 
wrocławskim bankiem żywności - przekazujemy jedzenie, które 
do nas trafia. Dzięki temu pomagamy potrzebującym osobom 
zapełnić lodówkę, a żywności nie marnować się. Od początku tej 
współpracy przekazaliśmy ponad 9 ton jedzenia.

4. Na terenie Bielan  Wrocławskich wynajmujemy dom   dla matek 
z dziećmi - dla kobiet uciekających i szukających bezpiecznego 
schronienia wobec wojny w Ukrainie. Obecnie mieszka w nim 6 
kobiet oraz 6 dzieci (w wieku od 11 miesięcy do 15 lat).
Pod naszą opieką pozostają także matki z dziećmi mieszkające w
domu parafialnym. To kolejne 3 kobiety i 4 dzieci (w wieku od 6 
miesięcy do 12 lat). Staramy się wspierać je nie tylko materialnie, 
ale również służymy dobrą radą czy ciepłym słowem.

5. Kolejnym sposobem niesienia pomocy są paczki wysyłane 
bezpośrednio na Ukrainę. Wysłaliśmy już 5 ciężarowych 
samochodów dostawczych m.in. z lekami, środkami medycznymi, 
higienicznymi, ubraniami… i wszystkim tym, co pozwoli przetrwać i 
choć trochę ułatwić życie ludziom na terenach objętych wojną.

6. Inną stroną naszej działalności jest Mamina Świetlica – „mamina 
świetlica” po ukraińsku oznacza „pokój matki”. Pod nazwą tą ukryte 
są odbywające się co dwa tygodnie spotkania, na których matki z 



dziećmi, w atmosferze spokoju, przy domowym cieście, kawie i 
herbacie mogą nawiązać wzajemne relacje, porozmawiać po polsku 
albo po ukraińsku, wymienić się informacjami, budować swoją 
społeczność.

To wszystko już się dzieje i tak po krótce wygląda nasza codzienna 
działalność.
A teraz kilka ważnych informacji:

Jak można  do nas dotrzeć?
Po pierwsze:
Na stronie parafii oraz w gablocie podane są  kontaktowe numery 
telefonów oraz adres mailowy.
Po drugie:
W każdą środę od godziny 18.00 do 19.30 pełnimy „Dyżur Caritasu” w 
domu parafialnym - i to jest bardzo ważna informacja. W tych godzinach 
zapraszamy nie tylko osoby potrzebujące, ale także te, które może 
zaobserwowały problemy w najbliższym otoczeniu…
Jak nas wesprzeć?
Oczywiście można nas wspomóc finansowo.
Nr konta dostępny na stronie parafii, w gablocie, na ulotkach .
Pragniemy bardzo podziękować tym, którzy tych wpłat już dokonali i 
dokonują regularnie.
Bez tej pomocy byłoby nam ciężko realizować misję miłosierdzia.
Oprócz wsparcia finansowego bardzo ważna jest i na nią liczymy - 
współpraca.
Jesteśmy Parafialnym Zespołem Caritas-i ta nazwa Parafialny ma tu 
ogromne znaczenie.
Każda para rąk jest cenna. Czasami potrzebujemy transportu, innym 
razem przeniesienia czegoś z punktu A do punktu B, czasami trzeba po 
prostu upiec ciasto,….
Każdy może pomóc i nie zawsze chodzi o regularne zaangażowanie. Może 
to być jednorazowa akcja 😊

Więcej informacji oraz aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu 
na FB.

Bóg zapłać!



Dla tych, którzy chcieliby finansowo wesprzeć inicjatywę podajemy nr 
konta:

PL 64 1240 6670 1111 0011 1408 4449 w banku Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPW

Za każdy, nawet najmniejszy datek: Bóg Zapłać !


