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SŁOWO WSTĘPNE

Źródło nadziei i pokoju
Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól,
byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty,
naucz nas przebaczenia.
Te przepełnione głęboką troską słowa papież Franciszek wygłosił przed
Matką Bożą Fatimską zawierzając
wszystkie narody, a szczególnie
Rosję i Ukrainę, Jej niepokalanemu
sercu. Cofając się pamięcią do wydarzeń z 1917 roku, które miały miejsce
w małej portugalskiej wiosce, jasno
widzimy, że jesteśmy w tym samym
punkcie dziejowym naznaczonym
wojnami i niesprawiedliwością. Nie
mamy zatem innej drogi do zmiany niż przez Nią, „Ziemię nieba”.
W tym niezwykle pięknym określeniu, czerpiącym z obrządku bizantyńsko-słowiańskiego, zawiera się
cała prawda – Maryja jest znakiem
unii ziemi z niebem, naszą najlepszą
pośredniczką.
W tym trudnym dla nas czasie nie
możemy porzucać nadziei. Wręcz
przeciwnie. Znając jej niewyczerpane źródło, jakim jest Maryja, powinniśmy dzielić się nią. Mając nadzieję
jesteśmy bowiem zdolni do działania i tworzenia dobrych rzeczy; do
udzielania bezinteresownej pomocy, jak setki wolontariuszy wspierających uchodźców na granicy,
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przygotowujących i roznoszących
posiłki, pomagających znaleźć ciepłe miejsce i nocleg. Ich obecność
cicho przewija się przez strony tego
wydania kwartalnika – w artykule
poświęconym pomocy niesionej
przez Caritas uchodźcom, w historiach matek uciekających przed
wojną czy w relacji z ośrodka, gdzie
przebywa niemal setka dzieci ewakuowanych z domu dziecka. Ci szafarze dobra są ogromną siłą Caritas,
którą chcemy jednoczyć i wspierać.
Okazją do tego będzie Dzień Dobra,
do którego, jako organizacja, przygotowujemy się już od ubiegłego
roku. Chcę Was, drodzy Czytelnicy,
gorąco zaprosić do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na 24
kwietnia, święto patronalne Caritas.
Tego dnia będziemy cieszyć się, że
tak wiele dobra jest wokół nas i po-

staramy się je pomnożyć wspierając
razem z Wami ośrodki Caritas, które
są domem dla potrzebujących, także
tych uciekających przed wojną.
Ostatnie wydarzenia w kraju i na
świecie pokazały nam, że niczego
nie możemy być pewni. Dobitnie
potwierdzają to, co już wiemy, ale
o czym rozmyślamy niechętnie:
będąc pielgrzymami na ziemi, nie
powinniśmy zanadto przywiązywać się do miejsc i rzeczy. Naszą
naturalną potrzebę chwytania się
czegoś, na czym moglibyśmy zbudować poczucie bezpieczeństwa,
powinniśmy realizować wpatrując
się w naszą niebieską Matkę. To
właśnie Ona swoim „fiat” całkowicie zaufała Bogu, jako temu, którego
opieki i miłości zawsze możemy być
pewni. Przed nami maj, najpiękniejszy miesiąc w roku, który w sposób
szczególny został poświęcony Maryi. Wykorzystajmy ten czas i oddajmy się Jej z ufnością. A jeśli nie
pamiętamy już, czym jest prawdziwa ufność, możemy się jej na nowo
uczyć od dzieci, o których piszemy
w trzeciej części kwartalnika.
U progu Wielkanocy życzę Wam,
drodzy Czytelnicy, dziecięcej ufności i wiary, że zmartwychwstały
Chrystus i Jego umiłowana Matka
są dla nas niewyczerpanym źródłem
nadziei i pokoju.
Ks. dr Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

3

10
PODSUMOWANIE ROKU 2021

Wszystkie
przeprowadzone w 2021
roku przez Caritas Polska
działania trudno wyliczyć
i opisać, bo jest ich bardzo
wiele, wybraliśmy więc
10 najważniejszych.
To zwięzłe podsumowanie
pokazuje, że ubiegły rok
upłynął pod znakiem
pomocy udzielanej
migrantom i uchodźcom,
a miesiącem szczególnie
obfitującym w wydarzenia
był wrzesień.
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2. Solidarni w obliczu katastrof
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Pom
Polska działań zostały bardzo wysoko
ocenione w raporcie (edycja 2021)
renomowanej międzynarodowej firmy
audytorskiej Grant Thornton, która
badała duże organizacje pożytku
publicznego pod kątem jakości
i zawartości sprawozdań finansowych
i merytorycznych. Polska organizacja
otrzymała najwyższą możliwą
notę – 10 punktów – i pierwsze
miejsce w rankingu. Wynik ten jest
potwierdzeniem ogromnego wysiłku
wkładanego przez cały zespół Caritas
Polska w dalszą profesjonalizację
i rozwój.
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Pod koniec 2020 r. środkowo-wschodnią Chorwację dotknęło największe
w historii trzęsienie ziemi, które pozostawiło po sobie wiele dramatów
ludzkich i ogromne zniszczenia. W odpowiedzi Caritas Polska uruchomiła
apel o pomoc dla poszkodowanych Chorwatów. Niedziela 24 stycznia
została ogłoszona przez abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, Dniem Solidarności z Chorwacją.
Tego dnia odbyły się też zbiórki w kościołach. Zebrana kwota, wraz
z datkami przekazanymi na konto organizacji i charytatywnymi SMS-ami,
przekroczyła wartość 5,7 mln zł. Środki przeznaczono na najpilniejszą
pomoc oraz kontenery mieszkalne dla tych, którzy stracili domy.
Klęski żywiołowe dotknęły też Europę Zachodnią. Latem nawałnice
i powodzie nawiedziły Niemcy, Holandię i Belgię. Wyjątkowo trudna
sytuacja była w powiecie Ahrweiler w Nadrenii-Palatynacie, gdzie
zginęły 134 osoby, blisko 800 zostało rannych, a 70% infrastruktury
uległo zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu. Fundusze na pomoc
dla poszkodowanych zbierano w polskich kościołach 25 lipca, Caritas
Polska prowadziła także zbiórkę SMS-ową i udostępniła swoje konto na
potrzeby akcji. Część zebranych środków przekazała również na pomoc
osobom poszkodowanym w czasie nawałnic w Polsce.
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3. R ozwój misji

4. K ryzys na granicy

Kryzys humanitarny w Jemenie należy w tej
chwili do największych na świecie. Caritas
Polska jest obecna w tym kraju od 3 lat.
W ubiegłym roku realizowała tam apel
humanitarny, który uzyskał finansowanie
ze strony organizacji partnerskich. To
był pierwszy apel humanitarny Caritas
Polska na tak dużą skalę. Dzięki niemu
udało się wesprzeć cztery ośrodki zdrowia
w Jemenie, gdzie dostęp do pomocy
medycznej jest bardzo trudny. Pomoc jest
możliwa dzięki utworzeniu przez Caritas
Polska misji w tym kraju. Personel misji
ma trudne zadanie, bowiem Jemen nie jest
krajem bezpiecznym.

Od sierpnia ubiegłego roku obserwowaliśmy coraz więcej
prób nieregularnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Eskalacja problemu w kolejnych, coraz
chłodniejszych miesiącach, zaalarmowała Caritas Polska,
która – wraz z Caritas diecezjalnymi znajdującymi się
przy wschodniej granicy – postanowiła zaangażować się
w bezpośrednią pomoc koczującym w lesie cudzoziemcom.
Jedną z form wsparcia było przygotowanie blisko 2 tysięcy
pakietów Helps Pack, czyli plecaków zawierających
m.in. bidony, koce termiczne, ogrzewacze do rąk, batony
energetyczne i wodę. Ponadto w przygranicznych parafiach
ustawione zostały Namioty Nadziei służące jako miejsca
dystrybucji najpotrzebniejszych rzeczy – m.in. ciepłej
odzieży, termosów,
powerbanków, latarek,
śpiworów, apteczek.
W pomoc włączyły się
dziesiątki wolontariuszy.

w Jemenie

polsko-białoruskiej

5. A kademia

6. C aritas Polska

To nowy projekt Caritas Polska, który powstał
w odpowiedzi na problemy dzieci ujawnione przez
pandemię. Zakłada on prowadzenie warsztatów
z profilaktyki zintegrowanej w świetlicach Caritas.
Akcja pilotażowa objęła 25 placówek oraz 25
szkół, w których funkcjonują Szkolne Koła Caritas.
Projekt będzie rozszerzany na kolejne placówki.
Warsztaty mają rozbudzać w dzieciach motywację,
wzmacniać poczucie własnej wartości, zachęcać do
realizacji marzeń i rozwijania zainteresowań. W celu
uatrakcyjnienia zajęć Caritas Polska doposażyła
świetlice w materiały edukacyjne, m.in. modułowe
pracownie pozwalające na przeprowadzanie
ciekawych doświadczeń.

Caritas Polska już po raz kolejny została zaproszona do
zorganizowania paneli dyskusyjnych podczas Forum
Ekonomicznego, które w 2021 r. odbyło się w dniach
7-9 września w Karpaczu. Tym razem tematami paneli była
pomoc humanitarna i zagadnienia senioralne. Do udziału
w panelu „Synergia humanitarna – formy i motywacje
współpracy biznesu z sektorem pomocy humanitarnej”
Caritas zaprosiła m.in. kardynała Petera Turksona,
prefekta Dykasterii Watykańskiej ds. Integralnego
Rozwoju Człowieka, którego obecność dodała rangi
wydarzeniu. — Jesteście we właściwym miejscu i robicie
dokładnie to, co mówi Ewangelia. Niesiecie wszystkim
tę dobrą nowinę Jezusa — powiedział o pracy Caritas
kardynał.

Caritas Dzieciom
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na XXX Forum w Karpaczu
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8. Wzmocnienie
7. P omoc dla Afgańczyków
15 sierpnia 2021 r. upadł rząd w Kabulu, stolicy
Afganistanu. Rozpoczęły się brutalne, reżimowe
rządy talibów oraz ucieczka tysięcy przerażonych
Afgańczyków. Takich jak Ahmed, który uczył
języka angielskiego i pracował jako tłumacz.
Talibowie kazali mu porzucić oba zajęcia, a kiedy
odmówił, brutalnie go pobili i przestrzelili mu
stopę. O pomoc Afgańczykom zaapelował
Episkopat Polski ogłaszając niedzielę 5 września
Dniem Solidarności z Afgańczykami. Tego dnia
przed kościołami w całej Polsce odbyła się
kwesta. Organizacją pomocy dla Afgańczyków,
którzy znaleźli schronienie w Pakistanie i tych,
którzy dotarli do Polski, zajęła się Caritas Polska,
która umożliwiła także wpłaty na konto i poprzez
charytatywny SMS. Ze zgromadzonych środków
zakupiono żywność, koce, odzież. Ponadto część
CZAS DLA STWORZENIA
środków przekazano Centrom Pomocy Migrantom
i Uchodźcom w Polsce, a część przeznaczono na
zapewnienie odpowiednich warunków w obozach
za granicą.

DOM
PO DZ IE

wolontariatu

Wolontariat to siła Caritas, której rola wciąż wzrasta. Konieczne
są zatem działania wspierające. W tym celu utworzone zostało
Centrum Wolontariatu, z którym systematycznie pracuje
50 wolontariuszy. Wśród nich są tłumacze, koordynatorzy
programów, specjaliści od baz danych służący swoją wiedzą
i zaangażowaniem. Ponadto co miesiąc Caritas Polska prowadzi
spotkania formacyjne on-line dla diecezjalnych koordynatorów
wolontariatu, opiekunów SKC i przewodniczących PZC.
Caritas Polska chce wzmacniać wolontariat w każdej grupie
wiekowej – m.in. wśród osób 50+. W ramach tego działania
nawiązała współpracę z prawie 400 liderami w całej Polsce
i przeprowadziła 20 szkoleń on-line. Do wszystkich liderów
i koordynatorów co miesiąc wysyłane są inspiracje do działań,
zaproszenia na spotkania oraz propozycje narzędzi do pracy
z wolontariuszami. Wśród wolontariuszy nie brakuje młodych,
chętnych do wspierania dzieł Caritas za granicą. Dziesięcioro
z nich mogło sprawdzić swoje siły w lipcu i sierpniu 2021 r.
podczas wyjazdu na grecką wyspę Lesbos. Młodzi wolontariusze
pomagali uchodźcom przebywającym w obozach – wydawali
paczki z żywnością, prowadzili naukę języka angielskiego dla
dzieci i dorosłych, wspierali rozmową. Wyjazd wolontariuszy był
poprzedzony wielomiesięcznym szkoleniem.
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9. Caritas i Czas
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WŁĄCZ SWOJĄ SPARAFIĘ
W OBCHODY!
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dla Stworzenia

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’
w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”
realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za treść plakatu odpowiada
wyłącznie Caritas Polska.

Czas dla Stworzenia to coroczne święto
ekumeniczne, które łączy chrześcijan
z całego świata w modlitwie
i działaniach dla planety. Rozpoczyna
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wspomnieniem Świętego Franciszka
z Asyżu. W 2021 r., z woli Konferencji
Episkopatu Polski, animatorem działań
związanych z tym wydarzeniem
w naszym kraju była Caritas Polska
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10. 5-lecie programu
Rodzina Rodzinie

Minęło 5 lat od rozpoczęcia przez Caritas Polska programu
Rodzina Rodzinie. W roku 2021 kontynuowano pomoc
w Syrii, Strefie Gazy i Libanie oraz rozpoczęto wspieranie
rodzin w irackim Kurdystanie, który w grudniu 2020 r.
został dołączony do programu. Z bilansu przeprowadzonego
w grudniu ubiegłego roku wynika, że wartość pomocy
udzielonej od początku trwania programu wyniosła
63,8 mln zł, natomiast w samym tylko 2021 r. – 6,4 mln zł.
W obliczu przedłużającej się sytuacji
kryzysowej we wszystkich miejscach
objętych programem, ważnym
elementem wprowadzonym w 2018 r.,
a do programu Rodzina Rodzinie
włączonym w 2022 r., stało się
wsparcie małych rodzinnych biznesów
w Syrii i, od niedawna, w irackim
Kurdystanie. Jest to inicjatywa, która
pozwala rodzinom uniezależnić się od
pomocy humanitarnej oraz odzyskać
poczucie sprawczości.

”

OTWÓRZMY SIĘ
NA DRUGI BRZEG

Nadzieja to ciągłe życie w napięciu, to świadomość,
że nie możemy uwić sobie tutaj gniazdka. Życie
chrześcijanina to „napięcie w nastawieniu na”. Jeżeli
chrześcijanin straci tę perspektywę, jego życie staje
się statyczne (…). Jeżeli chcemy być ludźmi nadziei,
musimy być ubodzy, ubodzy, nie przywiązani do
niczego. Ubodzy i otwarci na drugi brzeg (…). Nadzieja
jest pokorna, jest cnotą, którą wypracowuje się
każdego dnia: każdego dnia należy ją podejmować
na nowo – codziennie trzeba sprawdzać, czy kotwica
jest wciąż przywiązana do liny, którą trzymam w ręku.
Zawsze trzeba pamiętać, że mamy zadatek, jakim jest
Duch, który działa w nas w małych rzeczach.
Papież Franciszek, homilia w Domu św. Marty

Zdjęcie Philipp Spalek/Caritas Polska
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24 LUTEGO
Wybuch wojny na Ukrainie

Zajęci swoimi zwykłymi sprawami nie spodziewaliśmy się, że jeden dzień postawi pod znakiem zapytania nasze bezpieczeństwo. Co więcej, każe nam
zdawać egzamin z solidarności z bliźnimi, których
los splótł się tamtego dnia z naszym. Uciekających
przed wojną nie możemy zostawić bez pomocy.
Dziś rozdzielają ją hojnie organizacje charytatywne,
wolontariusze, zwykli ludzie. Czy nie zabraknie nam
jednak wytrwałości? Czy spoglądamy czasem dalej,
na drugi brzeg?

OTWÓRZMY SIĘ NA DRUGI BRZEG

POMOC
NIE USTAJE
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ków higienicznych i opatrunkowych,
także m.in. generatory prądu, środki
czystości, koce, śpiwory, karimaty,
latarki. Wartość tych transportów
to około 35 milionów zł.

Wojna na wschodzie
Ukrainy trwa od ponad
8 lat, jednak ten rok
przyniósł całkowitą
zmianę sytuacji.
Po wielokrotnych
naruszeniach
zawieszenia broni,
24 lutego wojska
rosyjskie dokonały
inwazji na
terytorium Ukrainy.
Bombardowane
i ostrzeliwane są
nie tylko obiekty
strategiczne,
ale także cywilne
– szpitale, szkoły,
osiedla. Rośnie
liczba uchodźców,
a większość z nich
trafia do Polski.
Caritas jest wszędzie
tam, gdzie potrzebna
jest pomoc.
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Caritas w Polsce od pierwszych chwil
po inwazji Rosji na Ukrainę pomaga
poszkodowanym. Organizacje Caritas-Spes i Caritas Ukraina otrzymały
od Caritas Polska zaraz po rozpoczęciu działań wojennych ponad pół
miliona złotych. — Nasza organizacja
od kilkudziesięciu lat współpracuje
z Caritas Ukraina Kościoła grekokatolickiego oraz Caritas-Spes Kościoła rzymskokatolickiego. Mamy
doświadczenie w działaniu na tym
terenie — powiedział Jarosław Bittel,
zastępca dyrektora Caritas Polska.
Pozyskane przez Caritas Polska środki są przekazywane na prowadzenie
najpilniejszych działań. — Pomoc od
Caritas pozwoliła osobom, które
z powodu wojny musiały opuścić
swoje domy, otrzymać podstawowe rzeczy: jedzenie, wodę, artykuły
higieniczne, odzież, kołdry, poduszki i pościel. W związku z tym, że
w tej chwili w niektórych regionach
Ukrainy brakuje podstawowych
artykułów spożywczych, pomoc
humanitarna w tej postaci jest bardzo ważna — potwierdza Myroslava
Andrushchenko z Caritas Ukraina.
Caritas w Polsce organizuje też
docierające na Ukrainę transporty
humanitarne. Od początku wojny
diecezjalne Caritas wysłały już pół
tysiąca samochodów ciężarowych
i busów, które zawiozły 7,3 tys. ton
pomocy – oprócz żywności, środ-

— W tym kryzysie dużym wsparciem dla nas jest międzynarodowa
struktura Caritas. W tym momencie w biurze Caritas Polska pracuje
kilkanaście osób z Caritas z różnych
krajów wspierających działania humanitarne. Są pośród nas pracownicy Caritas Szwajcaria, brytyjskiego
Caritas, czyli CAFOD, Catolic Relief
Service z USA i inni partnerzy. Prace
koncentrują się m.in. na udrażnianiu
kanałów transportowych, zwiększaniu efektywności działań humanitarnych i wspólnym koordynowaniu
pomocy — dodaje Ireneusz Krause,
zastępca dyrektora Caritas Polska.

Na granicy
i w głębi kraju
W Polsce Caritas odpowiada na wyzwania związane z największą w Europie od czasu drugiej wojny światowej falą uchodźców. Codziennie
polską granicę przekraczają tysiące
ludzi. W 26 przygranicznych punktach pomocy wspiera ich 1,2 tys.
wolontariuszy Caritas oraz konsulty
zakonów żeńskich. Przez trzy tygodnie pomogli ponad 80 tys. osób,
przekazując im ciepłe posiłki, wodę
i prowiant, a także inne niezbędne
artykuły, jak koce, śpiwory, termosy.
Tam, gdzie są takie możliwości, jak
na przykład na dworcu kolejowym
w Przemyślu, Caritas organizuje pomoc w opiece nad dziećmi dla matek,
które potrzebują chwili wytchnienia
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Pomoc Caritas dla
Ukrainy w liczbach

210

ośrodków Caritas diecezjalnych
objęło uchodźców pomocą

ponad

8,6 tys.
niemal

30 tys.
blisko

47 tys.

483 tys.
ponad

69 tys.
200 tys.
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osób, w tym ponad 4,7 tys.
dzieci, otrzymało wsparcie od
Caritas diecezjalnych
uchodźców przyjętych
w polskich domach jest
wspieranych przez Caritas
posiłków dziennie wydaje
130 placówek Caritas
uchodźców skorzystało
z posiłków Caritas
uchodźców otrzymało paczki
żywnościowe od Caritas
paczek trafi do uchodźców
i potrzebujących na Ukrainie
w ramach projektu Paczka
dla Ukrainy

po wielogodzinnej podróży w trudnych warunkach. Obsługa uchodźców przez wolontariuszy Caritas
jest prowadzona w podobny sposób
w Korczowej, Krościenku, Chotyńcu
i Młynach.
Po przekroczeniu granicy wielu
uchodźców udaje się w głąb Polski.
W 210 swoich ośrodkach Caritas diecezjalne objęły wsparciem ponad 8,6
tys. osób, w tym ponad 4,7 tys. dzieci,
wspierają też niemal 30 tys. uchodźców przyjętych w polskich domach.
Ponad 130 placówek Caritas wydaje
uchodźcom blisko 47 tys. posiłków
dziennie, z tej formy pomocy skorzystało już przeszło 438 tys. osób*.
Ponadto ponad 69 tys. uchodźców
otrzymało paczki żywnościowe. Widząc skalę potrzeb Caritas Polska rozpoczęła projekt „Paczka dla Ukrainy”,
dzięki któremu do mieszkańców ogarniętego wojną kraju i do Ukraińców,
którzy znaleźli schronienie w Polsce,
ma trafić łącznie 200 tys. paczek.
— Paczki o wadze do 18 kg i maksymalnych wymiarach 41x38x64 cm,
zawierające produkty, których lista
znajduje się na stronie caritas.pl/
paczkadlaukrainy, można przynosić
do parafii oraz placówek Caritas. Na
liście produktów są głównie artykuły spożywcze i higieniczne. Uwaga:
paczka nie może być zaklejona; zamknie ją, po sprawdzeniu zawartości,
pracownik lub wolontariusz Caritas

>>
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wicka Caritas, która przyjmuje też
uchodźców w swoich placówkach.

Dla ukraińskich dzieci

— zaznacza ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Partnerem logistycznym akcji jest InPost. Kartony
sponsoruje firma Mondi.
Na Ukrainę przekazywana jest także
pomoc medyczna. Caritas Diecezji
Gliwickiej wysłała dwa transporty
(60 ton) z pomocą humanitarną przeznaczoną dla szpitali. Były w nich
specjalistyczne środki medyczne
(leki, kroplówki, płyny infuzyjne,
sprzęt chirurgiczny oraz środki do
opatrywania ran). — Ponadto wysłaliśmy generatory prądu i inne
potrzebne produkty — informuje gli-
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Zakres pomocy udzielanej przez Caritas w Polsce w związku z wojną na
Ukrainie jest bardzo szeroki – obejmuje tyle dziedzin życia, ile rujnuje
trwająca za naszą granicą tragedia.
Caritas Polska i Caritas diecezjalne
przygotowały ok. 2,5 tys. miejsc dla
większych i mniejszych grup ukraińskich sierot i dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
W ośrodkach wypoczynkowych,
domach rekolekcyjnych i domach
zakonnych przyjęto już ponad 800
dzieci i opiekunów.
Do jednej z placówek prowadzonych
przez Caritas Diecezji Sandomierskiej przyjechały dzieci z Mariupola. Mali goście zostali bardzo ciepło
przyjęci, mogli poznać atrakcje regionu i spotkać się z polską młodzieżą.
— Niektóre dzieci miały naprawdę
dużo energii, a w ich oczach było
widać radość. Inne były wyciszo-

ne, skryte w sobie, nadal poruszone
wojną. Myślę, że ta wizyta pokazała
im, że u nas im nic nie grozi, że te gry
czy tańce odciągnęły ich od czarnych
myśli — mówi Paulina, jedna z sandomierskich uczennic.
— Wiele z tych dzieci to osoby z niepełnosprawnością — informuje Monika Figiel z Caritas Polska. — Obecnie wszystkie ewakuacje grup dzieci
przeprowadzamy w porozumieniu
z Ministerstwem Rodziny i Polityki
Społecznej. Największe grupy sierot
(nawet do 200 osób) przyjęły Caritas
Diecezji Opolskiej, Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. Caritas
Archidiecezji Warmińskiej przyjęła
kilkoro maluchów chorych onkologicznie do dziecięcego hospicjum.
Wiele mniejszych grup dzieci (10-,
20-osobowych z mamami lub z opiekunkami) zamieszkało w zakonnych
domach gości w diecezjach w całej
Polsce. Przygotowujemy się także do
relokacji najbardziej chorych dzieci do
specjalistycznych ośrodków Caritas
w Europie — uzupełnia Monika Figiel.
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Przebywające w Hospicjum
Caritas Archidiecezji Warmińskiej chore dzieci do
Polski dotarły pociągiem medycznym, a z Warszawy do
Olsztyna przywieziono je karetkami. Ich przyjazd to część
większej akcji ewakuacyjnej
realizowanej przez hospicja
dziecięce w Polsce we współpracy
z Rzecznikiem Praw Dziecka, przy
wsparciu urzędników, służb i instytucji
po obu stronach granicy. — Pod naszą
opiekę trafiło pięć rodzin. Jechali aż
z Charkowa, więc podróż była bardzo
długa, trudna i stresująca. W drodze
spędzili w sumie ponad trzy doby.
Wszyscy są nadal bardzo wystraszeni. Choć pozostali członkowie rodzin
odsypiają trudy podróży, mamy nie
chcą się dać namówić na sen, czuwają przy swoich chorych dzieciach —
mówi s. Luisa Świerczewska, kierownik Hospicjum Caritas Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie. — Rodziny
przyjechały praktycznie bez bagażu.
Po tym, jak byli spakowani, było widać,
że byli gotowi nawet nieść swoje dzieci
na rękach do granicy, gdyby było to
konieczne. Mieli ze sobą tylko małe
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plecaki, a w nich najważniejsze leki,
dokumenty i rzeczy dla dzieci. Dla
siebie zabrali tylko te ubrania, które
mieli na sobie. Nie chcieli się obciążać walizkami — opowiada ks. Paweł
Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji
Warmińskiej. Mali pacjenci zostali
zbadani przez personel medyczny
Caritas i otoczeni opieką hospicjum.
Wszystkie rodziny otrzymały schronienie i niezbędne na start wsparcie
rzeczowe. Potrzeby będą się jednak
mnożyć, dlatego hospicjum udostępniło na swoim profilu na portalu społecznościowym listę artykułów, które
w najbliższym czasie będą potrzebne
jego nowym podopiecznym, zachęcając ludzi dobrej woli do wsparcia
tego zadania.
Poza Ukraińcami do Polski trafiło
wielu obywateli innych krajów, przebywających w Ukrainie w momencie
wybuchu wojny. Im również Caritas
pomaga. Ta pomoc to choćby wsparcie w rezerwacji biletów kolejowych
dla osób uciekających z Ukrainy czy
zorganizowanie transportu do Polski
dla studentów z Ghany studiujących
w Ukrainie. To tylko dwa przykłady
z archidiecezji katowickiej. Lubelska
Caritas organizuje dla uchodźców
pomoc psychologiczną, tłumaczenia
(w tym tłumaczy przysięgłych, potrzebne w przypadku dokumentów
dotyczących leczenia), robi zdjęcia do dokumentów. Psychologów
i tłumaczy zapewnia także część
pozostałych Caritas diecezjalnych
oraz Centrum Pomocy Migrantom
i Uchodźcom prowadzone przez Caritas Polska w Warszawie. Caritas
w Gliwicach przekazała uchodźcom
200 kart SIM do telefonów i wysłała
ambulans z podstawowym wyposażeniem do Iwanofrankowska.

>>

— Do dziś na pomoc Ukrainie zebraliśmy 83 miliony złotych. Z tej kwoty 38 milionów pochodzi ze zbiórki
w kościołach i parafiach i pozostaje
w Caritas diecezjalnych na lokalne
działania. To rekordowa zbiórka
w historii Caritas Polska. Ze swojej
strony chciałbym gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, pracownikom – wszystkim zaangażowanym w działania,
które podejmujemy w odpowiedzi
na największy kryzys humanitarny
w Europie od czasu drugiej wojny
światowej, który ma miejsce tak blisko nas. Jestem zbudowany ogromną skalą i różnorodnością wsparcia
płynącego do uchodźców w całej
Polsce — dodaje dyrektor Caritas
Polska.
Jak pomóc?
 okonując wpłaty na
D
stronie caritas.pl/ukraina
 płacając dowolną kwotę
W
na konto: 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
z dopiskiem UKRAINA
 ysyłając SMS pod numer
W
72052 o treści UKRAINA
(koszt 2,46 zł z VAT)

 iorąc udział w akcji
B
„Paczka dla Ukrainy”
(szczegóły: caritas.pl/
paczkadlaukrainy)
Tekst Przemysław Bogusz,
Justyna Składowska
Zdjęcia Caritas Polska, Caritas diecezjalne
* Dane liczbowe podane w artykule pochodzą
z dnia 21 marca 2022 r. Uaktualnienia
publikowane są na stronie caritas.pl
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Jak

włączyć się
w akcję
„Paczka dla Ukrainy”

• a rtykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy,
chusteczki nawilżone, mydło,
pasta do zębów, plastry opatrunkowe)

1.	Zgłoś się do najbliżej parafii
i zapytaj, czy parafia włączyła
się w akcję Caritas.
2.	Weź karton dedykowany akcji.
Jeśli parafia nie ma kartonów,
przygotuj własny o wymiarach
zbliżonych do kartonu dedykowanego akcji (41x38x64 cm).
3.	Wypełnij karton zgodnie z listą
produktów (patrz na stronie:
caritas.pl/projekty/paczkadlaukrainy/). Paczka powinna
zawierać zawsze produkty
z trzech kategorii:
• ż ywność z długim terminem
ważności (np. makaron, ryż,
konserwy, puszki)
• produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki)
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4.	Każda paczka powinna być
zapakowana do pełna, ale tak,
aby można było ją zamknąć.
5.	Waga paczki nie może przekroczyć 18 kg.
6.	Zadbaj o to, by paczka była
kompletna i gotowa do przekazania rodzinie na Ukrainie (nie
będzie uzupełniana).
7.

J eżeli posiadasz własny karton, przyklej do niego logo
akcji (do pobrania ze strony:
caritas.pl/projekty/paczkadlaukrainy/), aby był możliwy
do identyfikacji.

8.	Przygotowaną paczkę zanieś
do parafii; dokładne miejsce
i dzień dostarczenia paczki
ustal z proboszczem.
9.	Nie zamykaj opakowania. Osoba w parafii odpowiedzialna
za akcję sprawdzi, czy wszystkie produkty z listy zostały
umieszczone w kartonie.
10.	P amiętaj aby w kartonie nie
umieszczać odzieży, produktów wymagających przechowywania w lodówce oraz innych,
które mogłyby ulec zniszczeniu
w transporcie.
11. Twoja paczka zostanie przesłana przez parafię do magazynu
przeładunkowego i dalej do potrzebujących osób na Ukrainie.
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POPYT
na ciepło

NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY
Tego ciepła nigdy za wiele,
nie trzeba go regulować
termostatem. Można się nim
cieszyć i rozdawać bez obawy,
że się wyczerpie. Tej zimy
po raz kolejny zanieśliśmy je
bezdomnym wraz z gorącą zupą
i chroniącą od zimna odzieżą.

Kolejna, siódma z rzędu jesienno-zimowa akcja Caritas Polska i warszawskiej Straży Miejskiej „Trochę
ciepła dla bezdomnego” trwała od 18
listopada 2021 do 1 marca 2022 roku.
W najtrudniejszych dla bezdomnych
miesiącach samochody patrolowe
Straży Miejskiej pojawiły się 29 razy
na dziedzińcu siedziby Caritas Polska
przy ul. Okopowej w Warszawie, aby
zabrać przygotowaną przez kuchnię
Centrum Okopowa gorącą zupę, pieczywo, indywidualne termosy, konserwy, ciepłe koce, wełniane skarpety
i inne zakupione artykuły odzieżowe.
Dzięki ofiarności mieszkańców stolicy udało się pomóc przetrwać jesień
i zimę ok. 400 bezdomnym przeby-
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wającym poza schroniskami, często
w trudno dostępnych miejscach,
w pustostanach, na działkach, a nawet w namiotach i szałasach. Z trudnej do dokładnego określenia liczby
bezdomnych w Warszawie w sumie
około 1000 osób – każdy, kto potrzebował i chciał przyjąć naszą pomoc
– otrzymywał dwa razy w tygodniu
pożywny, gorący posiłek i inne rzeczy
zakupione przez Caritas Polska ze
zgromadzonych funduszy. Podobnie
jak ubiegłej zimy, bezdomni otrzymali także nowe zimowe buty i ciepłe
kurtki za pośrednictwem funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy jednocześnie weryfikowali zasadność
zgłaszanych potrzeb.

>>
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W siódmej akcji
„Trochę ciepła
dla bezdomnego”
wydaliśmy

3200
6000
600
100
30
24

litrów zupy
konserw
mięsnych
par ciepłych
skarpet
koców
czapek
pary
zimowych
butów

Ponadto przed Świętami Bożego
Narodzenia patrole rozwiozły 400
paczek świątecznych z opłatkiem
i życzeniami, w których znalazły się,
oprócz kawy i słodyczy, bateryjne
lampki i wizytówki z numerem telefonu, pod którym zainteresowani
mogą otrzymać pomoc w wyjściu
z bezdomności, poradę w kwestii leczenia uzależnień oraz wsparcie ze
strony duszpasterza. Część paczek
przekazał bezdomnym osobiście
dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin
Iżycki, który uczestniczył w jednym
z patroli Straży Miejskiej i spotkał się
z obdarowanymi.
Właściwie na tym moglibyśmy
zakończyć podsumowanie akcji,
gdyby nie to, że nie możemy nie
podzielić się trudnym doświadcze-
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niem. Nie jest tak, jak na zdjęciach
kolorowych pism, że potrzebujący
z szerokim uśmiechem przyjmuje
pomoc od szeroko uśmiechniętego
obdarowującego. Bezdomność piętrzy w człowieku traumy i mnoży
problemy, dlatego czasem bezdomny
niechętnie przyjmuje oferowaną pomoc. Unika kontaktu z tym „normalnym” światem, nie chce spotykać się
z pracownikami Caritas i ośrodków
pomocy oraz funkcjonariuszami straży, by chronić swoje tajemnice. Mimo
tych niełatwych sytuacji za każdym
razem utwierdzamy się w przekonaniu, że dla człowieka znajdującego się
w osamotnieniu i kryzysie bezdomności ważny jest sam akt zainteresowania ze strony społeczeństwa,
nawet jeżeli reprezentują je osoby
w granatowych mundurach. Stoi
za nimi wszak rzesza darczyńców,
którzy odpowiedzieli na apel i pospieszyli z pomocą. Ich wrażliwość
i pamięć o „tych, których nie widać”,
ma wielką moc.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
ofiarnym funkcjonariuszom Straży
Miejskiej, pracownikom kuchni Centrum Okopowa za smaczną i urozmaiconą zupę oraz pracownikom
zaopatrzenia Schroniska Caritas
AW przy ul. Żytniej w Warszawie
za dostarczanie na potrzeby akcji
świeżego pieczywa.

”

Nie można nigdy ominąć
naglącego wołania, które Pismo
Święte powierza biednym.
Gdziekolwiek na kartach
Pisma kieruje się wzrok, tam
Słowo Boże ukazuje, że biedni
to ci, którzy nie mają tego, co
konieczne do życia i zależą
przez to od innych. Biedny to
człowiek uciemiężony, pokorny,
ten, który leży na ziemi. Mimo to
Jezus, stojąc przed niezliczoną
rzeszą potrzebujących, nie
obawiał się utożsamienia się
z nimi: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40). Bóg,
którego Jezus zechciał objawić,
to Ojciec szczodry, miłosierny,
niewyczerpany w swojej dobroci
i łasce, który daje nadzieję
przede wszystkim tym, którzy
są rozczarowani i pozbawieni
przyszłości.
Papież Franciszek, Orędzie
na III Światowy Dzień Ubogich

Choć właśnie podsumowaliśmy siódmą akcję „Trochę ciepła dla bezdomnego”, to jednak ona się nie kończy
wraz z nadejściem cieplejszych i jaśniejszych dni. Trwa nadal, tylko z kilkumiesięczną przerwą do następnej
jesieni, która nadejdzie przynosząc
bezdomnym chłód odczuwalny nie
tylko fizycznie. Człowiek w opuszczeniu i osamotnieniu, który niejednokrotnie stracił wszystko, łącznie
z nadzieją i zdrowiem, naszego ciepła
zawsze będzie potrzebował, chociaż
nie zawsze będzie umiał to okazać. JS
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CZYŃCIE DOBRO

zawsze

JAK POWSTAJE HOSPICJUM DLA DZIECI

Hospicjum to przystanek
między ziemią a niebem,
ale też życie – i to
w najpełniejszym jego
wymiarze. Jedno z takich
miejsc wkrótce otworzy
swoje drzwi dla pacjentów.
Tych najmłodszych.
Z księdzem doktorem Dariuszem
Czupryńskim FDP, dyrektorem Hospicjum Opatrzności Bożej Księża
Orioniści w Wołominie, rozmawia
Justyna Składowska

Ks. dr Dariusz Czupryński

16

Co skłoniło Księdza do rozpoczęcia
budowy hospicjum dla dzieci?
Pomysł budowy hospicjum dla dzieci
rodził się od dłuższego czasu. Często
dowiadujemy się bowiem, że jakieś
dziecko zmaga się z nieuleczalną chorobą lub jest u kresu życia, a nie może
przebywać w domu, bo rodzina nie
jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków i opieki medycznej.
Poza tym mamy już doświadczenie
w prowadzeniu takiej placówki, bo
w 1995 r. otworzyliśmy Hospicjum
Opatrzności Bożej dla dorosłych.
Początkowo prowadziliśmy je tylko
stacjonarnie, a później, wychodząc
naprzeciw potrzebom osób chorych
przebywających w domach, otworzyliśmy także hospicjum domowe.
Teraz przed nami budowa hospicjum
dla dzieci zmagających się z nieuleczalną chorobą. To ogromne przedsięwzięcie.
Na jakim etapie jest budowa i na
kiedy zaplanowano jej zakończenie?
Koncepcja powstania hospicjum
i projekt budynku powstały w 2019 r.
Budowa rozpoczęła się w kwietniu
2021 r. Obecnie jesteśmy na etapie
drugiego piętra. Ostatecznie budynek

będzie miał cztery kondygnacje: poziom -1, parter i dwa piętra. Budowę
planujemy doprowadzić do stanu surowego na przełomie maja i czerwca
2022 r. Następnie będą prowadzone
prace wykończeniowe – wstawianie
stolarki okiennej i drzwi, prace hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne etc.
Potrwają one do jesieni 2024 r. Potem
trzeba będzie jeszcze odpowiednio
wyposażyć obiekt. Otwarcie planowane jest na marzec 2025 r. i mamy
nadzieję, że nic nie stanie nam na przeszkodzie w dotrzymaniu tego terminu.
Prowadzone przez księży
hospicjum dla dorosłych oferuje
opiekę stacjonarną i w domach
pacjentów. Czy w ramach
hospicjum dla dzieci także
planowana jest opieka domowa?
Dzieciom zapewnimy zarówno hospicjum stacjonarne, jak i domowe.
Planujemy również otworzyć ośrodek dziennego pobytu, w którym
opiekę stałą lub czasową znajdą dzieci, których rodzice pracują lub zamierzają podjąć pracę zarobkową, ale
jednocześnie chcieliby, aby ich chore
dziecko przebywało z nimi w domu,
a nie w hospicjum stacjonarnym. Po-
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Niezwykły
charyzmat
nadto chcemy też uruchomić hospicjum perinatalne, świadczące opiekę
parom spodziewającym się dziecka
z poważną wadą rozwojową.
Z jakiego rejonu będą
przyjmowane dzieci?
W hospicjum stacjonarnym i perinatalnym nie będzie rejonizacji, więc
przyjmowani będą pacjenci z całej
Polski. Natomiast opieką hospicjum
domowego będą objęte dzieci z powiatu wołomińskiego i powiatów
ościennych.
Ilu małych pacjentów będzie mogło
korzystać z opieki w hospicjum?
Opiekę w hospicjum stacjonarnym
będzie mogło otrzymać nawet 30
dzieci, i również 30 małym pacjentom będziemy pomagać w ich domach.
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Do hospicjum będą trafiały
dzieci w różnym wieku. Jak
placówka poradzi sobie
z różnicą rozwojową, jaka dzieli
przedszkolaka od nastolatka?
To prawda, że między przedszkolakiem a nastolatkiem jest ogromna
przepaść rozwojowa, jeśli mówimy
o dzieciach zdrowych. Trochę inaczej
sytuacja wygląda w obliczu ciężkich,
nieuleczalnych i przewlekłych schorzeń. Wtedy często okazuje się, że
więcej te dzieci łączy niż dzieli.
Czy przy tworzeniu hospicjum
dla dzieci jest pomocne wcześniej
zdobyte doświadczenie? Korzysta
Ksiądz ze wsparcia osób znających
specyfikę podobnych placówek?
Mimo że hospicjum dla dzieci ruszy
za trzy lata, to już teraz częściowo
przygotowywany jest wykwalifiko-

Zgromadzenie księży orionistów,
czyli Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, powstało we Włoszech na
przełomie XIX i XX w. Założycielem
jest św. Alojzy Orione, a charyzmatem zgromadzenia – troska o ludzi
chorych, bezdomnych, cierpiących i potrzebujących. W Polsce
zgromadzenie istnieje od 1923 r.
Oprócz pracy duszpasterskiej
w parafiach księża prowadzą m.in.
schroniska i ośrodki dla bezdomnych, zakład opiekuńczo-leczniczy,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, dom seniora, przedszkole,
hospicja itp.
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wany personel do opieki nad dziećmi. Jestem też w kontakcie z osobami zarządzającymi innymi tego typu
placówkami w Polsce. Wzajemnie
dzielimy się swoimi doświadczeniami. To bezcenne wparcie.
Dzieci przebywających
w szpitalach często nie odstępują

Hospicjum
pod patronatem
Caritas Polska
29 września ubiegłego roku,
podczas uroczystości podpisania
aktu erekcyjnego i wmurowania
kamienia węgielnego, Caritas
Polska objęła patronatem budowę hospicjum dla dzieci w Wołominie. Deklarację przypieczętowała pierwszą kwotą wsparcia
w wysokości 430 tys. zł, taką
samą, jaką wsparła budowę
domu dla niepełnosprawnych
podopiecznych sióstr zmartwychwstanek w Mocarzewie.
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na krok rodzice, którzy nocują
wręcz na oddziałach. Czy
w hospicjum jest przewidziane
miejsce dla najbliższych?
Będziemy wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci, aby wspólnie mogli przebywać na oddziale, jeśli
sytuacja będzie tego wymagała.
Może zbyt wybiegam tym pytaniem
w przyszłość, ale czy wystrój hospicjum będzie dostosowany do wieku
pacjentów? Czy wzorem szpitalnych
oddziałów dziecięcych będą w salach np. kolorowe ściany?
Klimat miejsca będzie dostosowany
do potrzeb małych pacjentów. To
bardzo ważne, aby dzieci czuły, że
miejsce, w którym przebywają, jest
ciepłe i przytulne.
Jak dużym obiektem będzie
budujące się hospicjum? Ile będzie
miało oddziałów? Czy będą w nim
pomieszczenia specjalne, np. sala
zabaw?
W projekcie przewidziane są dwa
odziały po 16 łóżek i jeden oddział
mający 7 łóżek. Będą też dodatkowe
pokoje na potrzeby hospicjum perinatalnego, a także bawialnia i sala
kinowa.
Pod względem finansowym
budowa hospicjum to ogromne

>>

wyzwanie. Jaki jest koszt tej
inwestycji?
Koszt budowy to ok. 50 mln zł. Do
tej pory na inwestycję wydaliśmy 10
mln, więc potrzebujemy jeszcze 40
mln, nie licząc kosztów wyposażenia.
To ogromna kwota, ale staramy się na
bieżąco pozyskiwać środki, by móc
kontynuować prace. Prosimy także
o wsparcie dobroczyńców i sponsorów, którym los drugiego człowieka
nie jest obojętny.
Czy powstające hospicjum ma już
patrona?
Hospicjum dla dzieci, tak jak funkcjonujące już hospicjum dla dorosłych, będzie
nosić imię Opatrzności Bożej i będzie
mieć tego samego patrona – św. Alojzego Orione. Będzie mu też przyświecać
ta sama maksyma świętego patrona,
która przyświeca działalności naszego
zgromadzenia, a brzmi ona: „Czyńcie
dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy i nikomu”.
Czego Księdzu życzyć mając
na uwadze tak wymagające
przedsięwzięcie?
Błogosławieństwa Bożego na każdym etapie życia i aby udało się zrealizować jak najszybciej rozpoczęty
projekt, który ma służyć najbardziej
potrzebującym.
Dziękuję za rozmowę
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Wolontariusz,
który w geście
miłosierdzia przychodzi do hospicjum, to ktoś, kto
oprócz wiedzy
i doświadczenia
ma kwalifikacje
anielskie.

Fizycznie wolontariusz czuwa przy
łóżku chorego i jest człowiekiem
z krwi i kości, ale jest na służbie, powierzonej mu w sposób, który trudno wyjaśnić inaczej niż przez pryz
mat wiary. Człowiek, który dochodzi do kresu swojej ziemskiej drogi,
najbardziej potrzebuje naszego
czasu i wysłuchania, bez powierzchownej troskliwości i pocieszania
za cenę prawdy. Misja wolontariusza w takich przypadkach jest
bardziej dyskretnym i życzliwym
towarzyszeniem niż pomocą przy
codziennych czynnościach związanych ze stanem chorego. Jedno
i drugie jest konieczne, ale wiem, że
to, co odbywa się na poziomie duchowym, jest najważniejsze. I wiem
też, że to towarzyszenie nie kończy
się w kaplicy, ale trwa w jakiś niewytłumaczalny rozumowo sposób.
Mówię to z pełnym przekonaniem, bo tego doświadczyłem.
Wszystko zaczęło się w Hospicjum
Bożej Opatrzności w Wołominie,
gdzie znalazłem się wiele lat temu,
wbrew swoim zamierzeniom, to-
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Wolontariusz

— towarzysz w drodze
warzysząc młodemu człowiekowi
z przeszłością kryminalną, który
właśnie kończył swoją ziemską
drogę. W ciągu tych kilku krótkich
miesięcy obaj szybko dojrzewaliśmy, ale z perspektywy czasu
widzę, że tak naprawdę to on mi
towarzyszył na drodze pogłębiania
wiary, przełamywania egzystencjalnych lęków, egoizmu i ludzkich
uprzedzeń. On w końcu, ostatniego dnia, w czasie odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy hospicjum, już bardzo słaby
i smutny, wypowiedział pamiętne
dla mnie słowa, które miały wpływ
na moje dalsze życie:

zefa Robotnika, odprawiana była
msza św. w intencji tych, którzy
odeszli w poprzednim miesiącu.
Przy wejściu osoba, która towarzyszyła zmarłemu, otrzymywała
małą zapaloną świeczkę, którą
musiała nieść przez całą długość
ogromnej nawy kościoła, w którym
szalały przeciągi, i złożyć przy ołtarzu na udrapowanej, niebieskiej
materii. Kiedy dostałem świeczkę, rozpocząłem ostatni odcinek
naszej drogi, którą przeszedłem
już sam (choć czułem, że sam nie
jestem), w wielkim napięciu, osłaniając dłońmi delikatny płomyczek,
bojąc się potknąć albo kichnąć.

Żeby nikt w cierpieniu
i osamotnieniu nie był nigdy
sam, aby zawsze obok
był ktoś, kto mógłby go
wysłuchać.

A potem w świetlicy hospicjum
odbyła się uczta z udziałem rodzin
i innych towarzyszy osób zmarłych,
na której było mnóstwo wspaniałych ciast, owoców i innych smakołyków, przygotowanych przez
gości i gospodarzy. W pewnej chwili
naturalna atmosfera smutku zaczęła ustępować nastrojowi pokoju,
a nawet radości płynącej z wiary
i nadziei Spotkania.
JS

W hospicjum wołomińskim chwile
poważne i podniosłe przeplatały
się z radosnymi. Raz w miesiącu,
w pobliskim kościele pw. św. Jó-
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Ciężka choroba,
niepełnosprawność,
kataklizm życiowy
zwykle są nie do
udźwignięcia w pojedynkę
czy przez jedną rodzinę.
Często osoba złamana
ciężarem problemów
ma jednak nadzieję, że
ktoś ten ciężar zechce
ponieść razem z nią.
Właśnie do tego
zaprasza serwis
UratujeCie.pl.
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trzeba nieść
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Wokół nas wiele jest osób potrzebujących pomocy. Tych, którzy najbardziej jej potrzebują, często nie
widać. Ukrywają się w czterech
ścianach mieszkań, w salach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych,
nie uczestniczą w życiu społecznym.
Gdy w końcu poproszą o wsparcie,
okazuje się, że życzliwości i chęci
pomagania jest zaskakująco dużo.
Sąsiedzi i mieszkańcy lokalnych
społeczności chętnie oddają czas
i energię na organizowanie akcji
pomocowych, licytacji, wydarzeń
sportowych i artystycznych. Cała

wspólnota angażuje się w pomaganie. Często powstają w ten sposób
mocne więzy i relacje. Taka wspólnota pomagania towarzyszy od początku serwisowi charytatywnemu
uratujecie.pl, prowadzonemu przez
Caritas Polska. Codziennie widzimy
efekty jej działania w postaci wpłat
na zbiórki naszych podopiecznych.
Czy warto pomagać? Z pewnością.
Mamy na to dowody w postaci
dziesiątek udanych zbiórek, które
zakończyły się operacją ratującą
życie, podaniem leku, który zatrzy-

Karolina
Jeszcze 2 lata temu jej życie nie
różniło się specjalnie od życia jej
rówieśników. Studia na wymarzonym kierunku na Uniwersytecie
Śląskim, wspólne wyjazdy, imprezy,
pełno planów i pomysłów na przyszłość. Karolina lubiła uczyć się
i studiować. Choroba zaatakowała
bez ostrzeżenia. Karolina słabła
z dnia na dzień. Nagle nie była
w stanie wykonać najprostszych
czynności, gwałtownie pogorszył
się wzrok. Po wielu wizytach lekarskich i kompleksowych badaniach
otrzymała ostateczną diagnozę.
Karolina choruje na rzadką chorobę neurologiczną, spowodowaną
defektem genu odpowiedzialnego
za produkcję specyficznych białek
w mózgu. Uszkodzony gen odpowiedzialny jest za postępującą degeneracją centralnego układu nerwowego i w efekcie upośledzenie
znacznej części funkcji życiowych,
w tym zanik nerwu wzrokowego.
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muje śmiertelną chorobę, zakupem
niezbędnego sprzętu medycznego.
Krótko mówiąc, wspólna pomoc
zmienia życie ludzkie na lepsze. Życie tych, którym pomagamy, i tych,
którzy pomagają. Nie ma większej
radości i satysfakcji niż wspieranie
ludzi w potrzebie. Zachęcamy was
do pomagania, do dzielenia się. Przekonacie się, że może to być sposób
na znalezienie sensu życia w tych
trudnych i skomplikowanych czasach. Poznajcie Karolinę, Edytę,
Małgorzatę i Maję, które wierzą, że
mieszka w nas dobro.

Takie metody już są, ale nie w Polsce. W amerykańskiej Mayo Clinic
dostępne jest leczenie innowacyjnym preparatem medycznym,
który powstrzymuje proces degeneracji. Karolina robi wszystko,
aby się tam dostać, bo w Polsce
dostępna jest tylko specjalistyczna terapia. Niestety koszty tej
terapii nie są refundowane przez
NFZ. Miesięczny pobyt w ośrodku
w Siemianowicach Śląskich kosztuje 8000 zł.
— Cały czas walczę z ograniczeniami i nie poddam się łatwo. Niestety
czuję się coraz gorzej, a choroba
coraz mocniej daje znać o sobie.
Jestem na urlopie zdrowotnym,
ciągle jednak mam nadzieję, że powrócę na studia — mówi Karolina.
O jej chorobie wiadomo niewiele,
lekarze nie potrafią pomóc. Młoda
kobieta wzięła sprawy w swoje
ręce i od momentu diagnozy poszukuje metod leczenia lub spowolnienia choroby.

Bez naszej pomocy sytuacja Karoliny będzie coraz trudniejsza. Zwracamy się z gorącą prośbą o wpłaty
na jej zbiórkę:
na stronie uratujecie.pl/potrzebujacy/Karolina
przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu
KAROLINA
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Edyta
To cud, że Edyta porusza się jeszcze
o własnych siłach. Specjaliści z Instytutu Paleya, którzy badali Edytę do
operacji, uważali, że przy fatalnym
stanie kręgosłupa, połamanej miednicy, śrubach w biodrach Edyta nie
ma prawa chodzić. — Postanowiłam,
że nie dam się. Żyję w bólu, ale za
nic nie zrezygnuję z samodzielności
i wolności, które dają mi kule. Zagryzam zęby i idę do przodu — mówi
Edyta.
Edyta urodziła się z poważnymi wadami ortopedycznymi. Lekarze nie
spodziewali się, że przeżyje. Ale Edyta od początku była uparta, niezależna i mimo poważnych ograniczeń

Małgorzata
Przed zabraniem na oddział operacyjny Małgorzata wypowiedziała
do męża kilka zdań. Nie wiedzieli
jeszcze, że to pożegnanie. Małgorzata i Mariusz cieszyli się, że
zostaną rodzicami. Ciąża przebiegała wzorowo, jednak tuż pod
koniec Małgorzata nagle trafiła
do szpitala z wysokim ciśnieniem.
Maja pojawiła się na świecie przez
cesarskie cięcie. Zdrowa i silna.
W tym samym czasie życie Małgorzaty zmieniło się całkowicie. Gdy
Mariusz wrócił następnego dnia do
szpitala, okazało się, że Małgorzata
jest w śpiączce farmakologicznej
i nie ma z nią żadnego kontaktu.
Po badaniu CTG stwierdzono, że
do mózgu Małgorzaty dostała się
krew. W stanie bardzo ciężkim
przetransportowano ją helikopterem do szpitala w Łodzi. W czasie
operacji ratującej życie usunięto
krwiak, ale po zaprzestaniu poda-
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rozwijała się normalnie. W wieku
19 lat przeszła operację wydłużenia
nogi, a następnie operację kręgosłupa. Obie nie udały się, doprowadziły
do ucisków na nerwy, zwiększenia
bólu i, niestety, do problemów z oddychaniem i saturacją. Nie powiodła
się także operacja wszczepienia
endoprotezy. Po tej operacji Edyta
została z potrzaskaną miednicą i złamaną kością łonową. W rezultacie
pogłębiła się u niej skolioza. — Żyję
w ciągłym lęku, że zabraknie mi powietrza i po prostu się uduszę — łzy
kręcą się w oczach Edyty.
Tylko lekarze z Instytutu Paleya
chcą podjąć się operacji, która poprawi sprawność Edyty, a przede
wszystkim zmniejszy ból i strach

wania środków farmakologicznych
utrzymujących stan śpiączki Małgorzata nie odzyskała przytomności.
Małgorzata nie miała okazji przytulić córeczki, prawdopodobnie
już nigdy nie wróci do zdrowia.
Jest sparaliżowana, w częściowej
śpiączce i wymaga stałej specjalistycznej opieki. Rehabilitacja
i leczenie w ośrodku poprawiają jej
stan zdrowia choć zmiany są niewielkie i widzą je tylko najbliżsi. Na
Mariusza spadł cały ciężar opieki

o każdy oddech. Przyszłość Edyty
jest w naszych rękach, bo koszty
operacji przekraczają wielokrotnie możliwości finansowe młodej
kobiety. Potrzebna jest solidarna
pomoc. Liczy się każda złotówka.
Wszystkich, którzy chcą pomóc Edycie, prosimy o wpłaty na jej zbiórkę:
na stronie uratujecie.pl/
potrzebujacy/EdytaW
przelewem bezpośrednio na
konto 47 1160 2202 0000
0003 2305 9331, tytuł przelewu OPERACJA

nad chorą żoną i małą córeczką.
To bardzo trudne i wymagające
wyrzeczeń zadanie. Za większość
zabiegów, terapii i rehabilitacji
rodzina musi płacić sama. NFZ
pokrywa tylko niewielką część
kosztów. A terapia ma sens tylko
wtedy, gdy stosowana jest długo
i regularnie. W imieniu Mariusza
i Mai prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Małgorzaty.
Każda wpłata ułatwi opłacenie kolejnego turnusu rehabilitacyjnego.
Darowizny dla Małgorzaty można
przekazywać:
poprzez stronę uratujecie.pl/
potrzebujacy/Malgorzata
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, wpisując
w tytule przelewu
MALGORZATA
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Maja
Ma 14 lat. Jest uśmiechniętą
i radosną dziewczyną, mimo bólu
i cierpienia, które towarzyszą
jej codziennie. Maja nie chodzi,
nie mówi, wymaga całodobowej opieki. Od 5 miesiąca życia
choruje na padaczkę lekooporną
w rezultacie zarażenia wirusem
cytomegalii. Życie Mai i jej rodziców to niekończące się pobyty
w szpitalach, wizyty lekarskie,
terapie, rehabilitacja. Rodzice
walczą o córkę, ciągle poszukują
nowych metod leczenia, właściwie na własną rękę. Maja korzysta z różnych rodzajów leczenia.
Przeszła sterydoterapię Synacthenem, leczenie sterydem Solu
Medrol, roczną dietą ketogenną,
2-krotne wszczepienie stymulatora nerwu błędnego, 3-krotne
leczenie medyczną marihuaną.
Leczenie jest trudne i wiąże się
z bólem oraz skutkami ubocznymi. — Nie możemy jednak przestać, bo tylko metody stosowane
regularnie pomagają i poprawiają
stan zdrowia Mai — opowiadają
rodzice.

Powodzenie leczenia zależy od
regularnych podań, ale potrzeby finansowe rodziny z tak chorą osobą
są ogromne. Nikt nie powinien być
sam w tak trudnej sytuacji życiowej. Prosimy o wpłaty na terapię
komórkami macierzystymi dla Mai.

Każdy z nas może pomóc Mai,
wystarczy wpłacić darowiznę:
poprzez serwis uratujecie.
pl/ potrzebujacy/MajaM
lub przelewem na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu
MAJKA

Prawdziwym przełomem okazała
się terapia komórkami macierzystymi. Po 8 podaniach komórek
Maja jest w dużo lepszej formie.
Zdecydowanie zmniejszyła się
liczba ataków padaczkowych, poprawił się zapis EEG. Maja lepiej
śpi, jest dłużej aktywna, zaczęła
samodzielnie siadać, poddaje się
pionizacji. Wielkim osiągnięciem
jest fakt, że dziewczynka samodzielnie gryzie i połyka pokarmy.
W Polsce metoda leczenia komórkami macierzystymi traktowana jest jako eksperyment
medyczny. NFZ takich terapii nie
refunduje, tymczasem jedna dawka leku kosztuje 18 000 złotych.
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NIEPEŁNOSPRAWNI
mają SZANSĘ
Kolebka chrześcijaństwa pogrążona
jest od lat w kryzysie humanitarnym.
Najbardziej potrzebującym
przychodzi z pomocą Caritas Polska,
realizując projekty adresowane
m.in. do najuboższych oraz do osób
z niepełnosprawnościami.

Festyn z okazji
Międzynarodowego
Dnia Osób
z Niepełnosprawnościami
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Zorganizowane 3 grudnia w Betlejem
obchody Międzynarodowego Dnia
Osób z Niepełnosprawnościami
były wyjątkową okazją do spotkania
rodzin, które mierzą się na co dzień
z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą
niepełnosprawność. Doświadczenie niepełnosprawności, trudne pod
każdą szerokością geograficzną, tutaj
staje się szczególnym wyzwaniem.
Powodem jest nie tylko brak systemowej pomocy, ale i panująca wśród
lokalnych społeczności „kultura wstydu”, zamykającą osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Choć
prawodawstwo w Palestynie reguluje
sytuację osób z niepełnosprawnościami od 1999 roku, to jednak służących im rozwiązań wciąż nie udało się
wdrożyć z powodu braku środków finansowych. Prawidłowy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami zależy
więc od indywidualnych możliwości
ich rodzin, ale są one skromne, bo
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Festyn z okazji
Międzynarodowego
Dnia Osób
z Niepełnosprawnościami

region jest areną nieustannych konfliktów politycznych, skutkujących
m.in. izolacją, zapaścią gospodarczą
i powszechnym ubóstwem.

Nowe sprzęty i gabinety
— Dziś odbyło się spotkanie matek
dzieci z niepełnosprawnościami. Mogły wyrazić swoje uczucia, opowiedzieć innym o tym, z czym się mierzą. Ile w nich akceptacji, współpracy
i siły! To one dają nam motywację do
pracy. To niesamowite, spotkać tylu
wyjątkowych ludzi, którzy potrafią
zrobić wszystko dla swoich dzieci
— dzieli się wrażeniami Souad Al-Esawy, kierowniczka lokalnego Stowarzyszenia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Al-Obaidiya. Spotkań
dla rodziców, ale także dla lokalnych
władz, przedsiębiorców i studentów,
odbyło się siedem. Każde miało swoją
specyfikę, skupiając się na konkretnych obszarach dotyczących osób
z niepełnosprawnościami.
Jednym z miejsc realizacji działań
było Centrum Rehabilitacji Osób
z Niepełnosprawnościami „Al-Amal”.
Ośrodek mieści się w Al-Obaidiya
i obejmuje swoją opieką 309 osób
w wieku od 4 do 20 lat, mieszkających w tej gminie i sąsiednich miejscowościach. Jest jedną z trzech tego
typu placówek wspieranych przez
Caritas Polska w 2021 r. dzięki funduszom z programu MSZ Polska
Pomoc. Działania w czterech kolejnych placówkach rozpoczynają się

w bieżącym roku. Dotychczasowe
działania w ramach projektu pozwoliły m.in. na zakup nowoczesnego
wyposażenia ośrodków. — Odnowiono gabinet logopedyczny, stworzono też pokój sensoryczny do terapii.
Skorzystają z niego dzieci z autyz
mem i z zaburzeniami rozwojowymi
— opowiada Souad Al-Esawy.

Od dyskryminacji
do akceptacji
Projekt, poza podniesieniem jakości świadczeń w placówkach rehabilitacyjnych, ma przynieść również
zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb.
— Chodzi o zwiększenie świadomości w tym zakresie, zachęcanie do
akceptacji osób z niepełnosprawnościami jako równoprawnych członków
społeczności i kształtowanie dla nich
w ten sposób środowiska wolnego
od dyskryminacji. Mamy bardzo pozytywny odbiór po zakończeniu zeszłorocznych działań, zarówno tych
informacyjnych, jak i związanych z wyposażeniem ośrodków — wyjaśnia Sylwia Hazboun, specjalista ds. projektów
zagranicznych w Caritas Polska.
— Dla mnie ten projekt jest ogromnym wsparciem psychologicznym

na drodze do pogodzenia się z niepełnosprawnością mojego dziecka
— przyznaje Bitul Hasasina, matka
Ryana cierpiącego na porażenie mózgowe. — Osoby z niepełnosprawnościami są błogosławieństwem od
Boga. Kontakt z nimi otwiera drogę
do raju, ich obecność wzbogaca wasze życie. Kiedy pomagacie osobom
z niepełnosprawnościami, robicie coś
dobrego dla nich i dla siebie. Dla
mnie jako matki największym osiągnięciem życia jest walka o mojego
syna — dodaje.
— Chcę podkreślić wagę tego projektu
realizowanego przez Caritas. Jest on
niesamowicie ważny i przynosi realną korzyść. Liczymy na to, że takich
spotkań i aktywności będzie więcej.
Wszystkie działania, które przyczyniają się do wychodzenia z cienia, do
integracji w życiu społecznym i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami są niezwykle ważne i potrzebne
— mówi Awad Abayat, koordynator
rzecznictwa Betlejemskiego Arabskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego.
Poprawa warunków, w jakich prowadzona jest rehabilitacja, oraz dążenie
do zmiany postaw społecznych to nie
koniec ambitnych założeń projektu,
który w kolejnych latach ma na celu
również aktywizację zawodową osób
z niepełnosprawnościami, których
stan zdrowia na to pozwala. Dzięki projektowi 20 beneficjentów ma
znaleźć zatrudnienie, a 20 kolejnych
rozpocząć własną działalność gos
podarczą.

Projekty „Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej” oraz „Wsparcie
dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia” są współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

numer 1 – kwiecień 2022
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Potrzeby w tym rejonie
świata są ogromne.
Caritas Polska od lat
prowadzi tu działania,
a dzięki wsparciu polskiego
MSZ możemy nimi objąć
znacznie większą liczbę
potrzebujących. Bardzo
dziękujemy za to wsparcie,
które przyczynia się do
realnej zmiany na lepsze
sytuacji wielu osób, które
znalazły się w wyjątkowo
trudnym położeniu.

Partnerstwo
kluczem do sukcesu
— Jak zwykle w przypadku projektów zagranicznych powodzenie
przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od pozyskania kompetentnych
i wiarygodnych partnerów lokalnych.
W tym przypadku współpracujemy
z Caritas Jerozolima, naszym sprawdzonym partnerem, z którym po raz
pierwszy podjęliśmy współpracę na
rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. Działaliśmy wówczas
w koordynacji z 10 organizacjami.
Nasze doświadczenia wskazują na
to, że placówki rehabilitacyjne stale
szukają dróg współpracy z różnymi
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donorami. W chwili obecnej nie prowadzą jednak prac nad stworzeniem
pokoi rehabilitacyjnych z żadną inną
organizacją. Nasz projekt pozwala
więc uzupełnić lukę. Cieszymy się,
że to już teraz się udaje — podkreśla
Sylwia Hazboun.
Wśród osób korzystających z projektu znajdzie się ok. 1,7 tys. podopiecznych siedmiu ośrodków rehabilitacyjnych i pracownicy tych
placówek, a także przedstawiciele
władz lokalnych, pracodawcy, studenci i odbiorcy kampanii społecznych w social mediach.
Tekst Katarzyna Matej,
Przemysław Bogusz

Ks. dr Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska

Spotkanie
uświadamiające;
przy stole siedzi
Bitul Hasasina,
mama Rayana
z porażeniem
mózgowym
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Beneficjentka
programu
wymienia w sklepie
vouchery na
najbardziej
potrzebną odzież

Żywność,
schronienie
i odzież
dla mieszkańców
Strefy Gazy

Projekt pod nazwą „Integralne
wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej” nie jest jedynym
projektem realizowanym obecnie
w tym regionie przez Caritas Polska
dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. W październiku
2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Wsparcie dla mieszkańców
Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia”.
Ta pomoc jest skierowana m.in. do
rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa, osób wysiedlonych, cierpiących z powodu obrażeń wojennych
czy pozbawionych pracy.
— Jego celem jest kompleksowa
poprawa sytuacji bytowej rodzin
w Strefie Gazy. Chodzi o zapewnienie bezpiecznego schronienia,
żywności i przygotowanie do okresu
zimowego. Zaplanowano działania
polegające na zapewnieniu koszyków żywnościowych oraz dystrybucji voucherów na zakup produktów niezbędnych do bezpiecznego
przetrwania zimy. W kolejnym module przewidziano również remont
lokali mieszkalnych — wylicza Sylwia
Hazboun z Caritas Polska.
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W ramach pierwszego modułu
w 2021 r. 900 rodzin (ok. 5130 osób)
z Shejaia we wschodniej części Strefy Gazy oraz z Beit Hanoun i z Beit
Lahia w jej północnej części otrzymało wsparcie żywnościowe oraz
dofinansowanie zakupu potrzebnych
na zimę artykułów. Pod koniec ubiegłego roku, w kilku dystrybucjach,
przekazano paczki z podstawowymi
produktami żywnościowymi o długim terminem ważności, takimi
jak olej, ryż, cukier czy konserwy.
Paczki można było odebrać w wyznaczonych przez Caritas Jerozolima
punktach. W drugim module realizowanym w roku 2022 przewidziano
kontynuację wsparcia żywnościowego dla 300 rodzin oraz remont lokali
mieszkalnych 60 rodzin.
— Jako beneficjent projektu chcę podziękować polskiemu rządowi. Dziękuję też społeczeństwu polskiemu za
dostarczenie pomocy naszym dzieciom. Chciałbym także podziękować
organizacjom, które pośredniczyły
w przekazaniu tej pomocy. Zdobyłem

dzięki temu artykuły, których
potrzebujemy na ten trudny
okres zimy — mówi Mazen
el-Shafi ze Strefy Gazy.
— Ta pomoc przyszła w odpowiedniej chwili. Właśnie teraz tego potrzebujemy. Dziękuję każdemu, kto
przyczynił się do realizacji tej inicjatywy — mówi kobieta korzystająca
z programu podczas wybierania
w sklepie artykułów potrzebnych
na zimę. — Zadzwoniono do mnie
w trudnym momencie. Bardzo dziękuję rządowi polskiemu i Caritas
za to wsparcie, mam nadzieję, że
zawsze będą mieć w sercu osoby
ubogie i potrzebujące — dodaje inna
beneficjentka.
Również ten projekt jest realizowany
przez Caritas Polska we współpracy
z jej wieloletnim partnerem – Caritas Jerozolima. Łączna wartość obu
opisanych projektów realizowanych
w 2021 r. wyniosła ponad 2 mln zł.
Wartość projektów realizowanych
do końca 2023 r. to blisko 6 mln zł.
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WIZYTA

u lekarza

JAK LOS NA LOTERII
Dwie trzecie z 30 mln
Jemeńczyków potrzebuje pilnego
dostępu do lekarza, ale w kraju
działa zaledwie połowa ośrodków zdrowia.
W Jemenie, zniszczonym przez trwającą od
2015 r. wojnę domową, Caritas Polska wspiera
lokalne przychodnie. Dzięki polskim darczyńcom
w tym roku organizacja będzie mogła
pomagać na szerszą skalę.

Jeden z ośrodków zdrowia jest położony w Al-Memdara, mocno zurbanizowanej dzielnicy Adenu, praktycznie w środku miasta. Okolica jednak
nie jest bezpieczna. Kilka aut parkuje
pod solidnym ogrodzeniem okalającym biały piętrowy budynek. Mur
wyraźnie odcina się od pobliskich
zabudowań – jest w tym pejzażu
najnowszym elementem.

— Bez niego groziłyby nam włamania i kradzieże — przyznaje Hayat
Al-Amri, lekarka i kierowniczka
ośrodka zdrowia w Al-Memdara,
jednej z ośmiu podobnych placówek,
którym w tym roku planuje pomóc
Caritas Polska. Solidne ogrodzenie
to najbardziej widoczny na pierwszy
rzut oka efekt tej pomocy, ale nie
jedyny i nawet nie najważniejszy.
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Wszechstronna pomoc
— Caritas Polska pomaga ośrodkowi
w Al-Memdara na różne sposoby.
Sam ośrodek jak i otoczenie wokół
niego zostały wyremontowane, aby
zapewnić bezpieczne, higieniczne
warunki dla pacjentów — mówi Tomasz Kania, szef misji Caritas Polska
w Jemenie działającej od 2020. — Do
ośrodka zdrowia zostały dostarczone leki, nowy sprzęt medyczny,
odczynniki laboratoryjne. Personel
został przeszkolony, wprowadzono
również systemy administracyjne,
które pomagają w zarządzaniu lekami i w przyjmowaniu pacjentów.
Poprzez pomoc w ośrodku Caritas
Polska stara się odpowiedzieć na jeden z największych w tym momencie
problemów Jemenu – brak dostępu do służby zdrowia. Pomagamy
kompleksowo, bo jemeńska służba
zdrowia wymaga pomocy właściwie
we wszystkich obszarach — podsumowuje szef misji.
Jemen od 2015 r. pogrążony jest
w wojnie domowej o skomplikowanym podłożu politycznym i etnicznym. Działania zbrojne to słabną, to
przybierają na sile. Choć prowadzone
są na mniejszą skalę niż na początku konfliktu, to wciąż zdarzają się
takie sytuacje, jak styczniowy nalot
na więzienie na północy kraju, w którym zginęło 70 osób.
— W tych warunkach odbudowa ze
zniszczeń napotyka liczne trudności, niekiedy jest niemożliwa. Dość
wspomnieć, że połowa ludzi nie ma
dostępu do wody pitnej, głodują ponad 2 mln dzieci, a spośród 230 tys.
ofiar wojny ponad 130 tys. zmarło
nie na skutek starć, a w wyniku ich
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pochodnych: głodu, chorób i braku
niezbędnej infrastruktury — tłumaczy Tomasz Kania. — My skupiamy
się na pomocy służbie zdrowia, bo
problem z jej dostępnością to jedna
z największych bolączek Jemeńczyków; na 3,5 tys. przychodni działa zaledwie połowa, a i to często
w ograniczonym zakresie.

Dla tych, których nie stać
Ośrodki zdrowia w Jemenie nie mogą
liczyć na wsparcie władz, więc borykają się z ogromnymi problemami
– brakiem personelu, leków, wyposażenia i… pacjentów, bo tych nie stać
na leczenie. Inaczej jest w przypadku
wspieranego przez Caritas Polska
ośrodka w Al-Memdara, który nie
narzeka obecnie na brak pacjentów.
— Nasi pacjenci to osoby biedne, żyjące w ubóstwie. Wielu z nich zostało
tu przesiedlonych z innych części
kraju. Nie jestem w stanie wyrazić
wdzięczności Caritas Polska za to zaangażowanie. Pomogli nam w mode-

lowy sposób. Dla nas ta pomoc to jak
wygranie losu na loterii — przyznaje
Hayat Al-Amri, która jest lekarzem
w ośrodku w Al-Memdara. — Dzisiejsze wynagrodzenia w Jemenie
pozwalają jedynie na przetrwanie.
Przez wojnę i niestabilną walutę są
żenująco niskie i nie wystarczają na
zaspokojenie podstawowych potrzeb
— dodaje lekarka.
Darees Thabet Al-Ahmadi przyszedł
do poradni w Al-Memdara na zmianę opatrunku po operacji ręki. To
już kolejna taka jego wizyta. Nikt tu
nie pyta czy ma pieniądze na leczenie. Dla wielu Jemeńczyków bariera finansowa jest przeszkodą nie do
pokonania w korzystaniu ze służby
zdrowia. — W innych miejscach trzeba zapłacić za każdy świstek papieru.
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Tu wszystko jest bezpłatne — od porady lekarza, przez receptę aż po
potrzebne lekarstwa — zaznacza
Darees.
Ogromną pomocą dla Jemeńczyków
są także pozostałe poradnie w Jemenie wspierane przez Caritas Polska.
— Poradnia uzupełniła wielką lukę
w dostępie do usług medycznych.
Ludzie są tu bardzo ubodzy. Nie stać
nas na opłacenie transportu do sąsiedniej poradni. Moim największym
problemem jest to, że nie mam pracy.
Muszę utrzymać sześcioro dzieci,
razem z żoną jest nas osiem osób. Nie
ma większego ciężaru w tej chwili dla
rodzin niż panująca drożyzna — opowiada Galal Ali Saif Mohammed, pacjent poradni w Fath.
W Jemenie problemem jest również
zakup leków w aptece, bo pacjentów
po prostu na nie nie stać. — Ceny są
z kosmosu, np. antybiotyki kosztują
od 1200 do 2500 YER. Poza tym
leków po prostu nie ma. Ludzie nie
mają pieniędzy, a budżety mamy i tak
naprawdę bardzo skromne. Organizacje nam pomagają dostarczając
leki, umożliwiając przeprowadzanie
zabiegów medycznych i badań za
darmo. Jestem pewna, że wszystko
idzie ku lepszemu — mówi Dalia Fadel Hasan Saleh Ba-Shekna,
pacjentka poradni w Fath.
Zein Salem Fadl, farmaceuta pracujący w poradni Al-Memdara, docenia wkład Caritas Polska
w działalność placówki.
Wspomina, jak wyglądała
praca w ośrodku, zanim
swoim wsparciem objęła
go kościelna organizacja
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z Polski: — Brakowało internistów,
lekarzy rodzinnych i pediatrów, przychodnia działała na 10% swoich możliwości, wszystko się sypało… A oni
kupili meble, odmalowali gabinety,
zadbali nawet o drobne rzeczy, ta-
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cjentom opiekę dentystyczną oraz
dodać inne specjalizacje — uzupełnia.

Rośnie skala wsparcia
Caritas Polska zaczynała swoją misję w Jemenie od wsparcia ośrodka
zdrowia w Imranie, wiosce pod Adenem. W kolejnym roku pomocą zostały objęte cztery kolejne, a w tym
roku planowane jest wsparcie kolejnych trzech. Łącznie projekt ma zapewnić od tego roku wsparcie ośmiu
placówkom w samym Adenie, w jego
pobliżu oraz w położonej nieco bardziej w głębi kraju prowincji Al Dhale’e. Z ich pomocy może skorzystać
ponad 90 tys. osób, czyli blisko dwa
razy więcej niż w roku ubiegłym.
— To ważne, że włączając do projektu kolejne przychodnie kontynuujemy pomoc dla tych, które
wspieraliśmy w poprzednich latach.
Chcemy dokupić brakujące sprzęty, zaopatrywać ośrodki na bieżąco
w leki, uzupełniać braki tam, gdzie
się pojawiają. To zadanie na długie
lata, bo miejscowa służba zdrowia
jest w zapaści — podsumowuje Tomasz Kania.

kie jak plakietki przy gabinetach czy
nowe drzwi. Co ważne, zainstalowali
klimatyzację w magazynie na leki,
w laboratorium i gabinetach lekarskich — chwali organizatorów pomocy jemeński farmaceuta. Podkreśla
też znaczenie dopłat do wynagrodzeń dla personelu, które pomogły
skompletować obsadę lekarzy i pielęgniarek. — Bardzo chcielibyśmy,
aby ta pomoc trwała i rozwijała się,
bo mamy zamiar również wyremontować pracownię RTG, zapewnić pa-

— Pomoc w leczeniu mieszkańców
wyniszczonego przez wojnę Jemenu
należy do tych naszych działań, które byłyby niemożliwe bez wsparcia
polskich darczyńców — przypomina
ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska. — Muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że ten projekt tak
się rozwija, przede wszystkim z tego,
że tak wielu Polaków zaangażowało
się w pomoc dla kraju tak odległego
od nas. Świadczy to o tym, że potrafimy dostrzec bliźniego nie tylko
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w najbliższych, ale także w ludziach,
którzy cierpią z dala od naszych codziennych spraw; w tych, których
nie widzimy co dzień na ulicy czy
nawet w telewizji. Bardzo dziękuję
za tę ogromną wrażliwość — dodaje
ks. Iżycki.
Jak pomóc?
 okonując wpłaty na
D
stronie caritas.pl/Jemen
 płacając dowolną kwotę
W
na konto: 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
z dopiskiem JEMEN
 ysyłając SMS pod nr
W
72052 o treści JEMEN
(koszt 2,46 zł z VAT)
Tekst Przemysław Bogusz, Katarzyna Matej
Zdjęcia Caritas Polska

Wsparcie dla szpitala
Od października 2021 roku Caritas Polska realizuje w Jemenie
kolejny projekt dedykowany
tamtejszej służbie zdrowia.
Działania prowadzone są dzięki
wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP w ramach
programu Polska Pomoc, wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Wsparcie otrzyma szpital
w miejscowości Rasad, w prowincji Abjan, który zostanie wyposażony w dwie kliniki mobilne,
dojeżdżające z pomocą medyczną do oddalonych od placówki
miejscowości.
Szpital w Rasad poważnie ucierpiał na skutek działań zbrojnych
w trwającej wojnie domowej
i potrzebuje wsparcia niemal
w każdym obszarze działalności. Caritas Polska zakupiła dla
niego dwie mobilne kliniki, które
dotrą z usługami medycznymi
do mieszkańców trudno dostępnych regionów prowincji Abjan.
Szpital został ponadto wyposażony przez Caritas Polska
w podstawowy sprzęt medyczny, laboratoryjny oraz niezbędne
leki, a Polska Akcja Humanitarna
przeprowadziła remont części
jego oddziałów, w tym oddziału
ginekologiczno-położniczego.
Mobilne kliniki Caritas Polska
to rozwiązanie pozwalające na
dotarcie z pomocą medyczną do
osób, dla których przyjście do
stacjonarnej placówki medycznej

numer 1 – kwiecień 2022

jest prawdziwym wyzwaniem.
Dwa samochody terenowe,
odpowiednio wyposażone oraz
przystosowane do poruszania
się w trudnym terenie, są używane od stycznia tego roku.
— Takie kliniki to dla nas bardzo
cenny sprzęt. Mamy podopiecznych nie tylko z samego miasta
Rasad, ale też z pobliskich miejscowości, oddalonych o kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów.
Obsługa klinik mobilnych jest
przez nas organizowana w ten
sposób, że jeden pojazd jedzie
w teren, a drugi jest do dyspozycji na miejscu, w razie nagłego
wezwania — mówi Hussein
Al-Amoudi, zastępca dyrektora
szpitala. Wyposażenie klinik
pozwala na wykonanie ogólnych
badań medycznych i podanie
podstawowych leków, a pomoc
realizowana jest przez zespół
specjalistów: lekarza, pielęgniarkę, położną oraz kierowcę. W razie potrzeby dalszej interwencji
medycznej pacjenci są kierowani
do stacjonarnego ośrodka zdrowia lub też właśnie do placówki
w Rasad. Ze wsparcia medycznego w ramach projektu będzie
mogło skorzystać ok. 30 tys.
beneficjentów.
Projekt współfinansowany w ramach
polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy
autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
www.gov.pl/polskapomoc
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POKŁOSIE
wojny
W SYRII

Uciekali przed wojną w ich
kraju, ale ratując życie, skazali
się na biedę. Mieszkającym
w Jordanii Syryjczykom,
a także najbiedniejszym
Jordańczykom pomoc
niesie Caritas Polska
w ramach programu
Polska Pomoc
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

Zolikha – Syryjka
mieszkająca
w Jordanii otrzymująca
wsparcie w ramach
programu Polska Pomoc
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Widok na Amman, stolicę
Jordanii; na pierwszym planie
ruiny z okresu rzymskiego

Niewielka Jordania od wielu lat jest
drugim domem dla milionów Syryjczyków, którzy uciekli ze swojego
kraju przed wojną. Początkowo wielu z nich trafiało do obozów, które
naprędce powstawały blisko granicy. W największym z nich, Zaatari,
w 2013 r. mieszkało blisko 156 tys.
osób. Obecnie ponad 80% uchodźców mieszka w największych miastach Jordanii – m.in. w Ammanie,
Zarqa, Irbid. To do nich w pierwszej
kolejności kierowana jest pomoc
Caritas Polska.

Obóz albo tułaczka
Niektórzy uchodźcy osiedlający się
w bliskiej kulturowo Jordanii z czasem radzą sobie coraz lepiej. Jednak
wielu Syryjczyków nie jest w stanie
sprostać trudnościom adaptacyjnym,

Syryjczyk Muhammad Wahi Izo Kanan
z wnuczkiem mieszkający wraz
z 11-osobową rodziną w Jordanii

a ich codzienność to niekończąca się
walka o przetrwanie i tułaczka. Wraz
z opuszczeniem ojczystego kraju
wielu utraciło poczucie sprawstwa.
Tę sytuację może zmienić bezpieczne
miejsce zamieszkania, które przywraca poczucie kontroli nad własnym życiem i wzmacnia pewność
siebie.
Muhammad Wahi Izo Kanan przybył
do Jordanii w 2013 roku. Jego rodzina, która w tej chwili liczy 11 osób,
mieszka w północnej dzielnicy Ammanu. Wcześniej jednak, przez trzy
pierwsze miesiące pobytu w nowym
kraju, wszyscy przebywali w obozie
Zaatari. By mogli go opuścić, musieli
się postarać o poręczenie od osoby
mieszkającej w Jordanii. Starszy syn
początkowo nie chciał przenosić się
do miasta, ale ojciec nalegał, chciał,
żeby wszyscy byli razem i mogli sobie

pomagać. Domy zmieniali wiele razy.
Muhammad wspomina ten czas jako
trudny, ale pamięta też wsparcie, jakie otrzymał od Jordańczyków, którzy gościli jego rodzinę w swoich domach. Wciąż ma przenośny grzejnik,
który dostał od sąsiada w Jordanii.
— Jesteśmy niezwykle wdzięczni za
pomoc od organizacji takich jak Caritas — mówi Muhammad. — Mam
do nich ogromny szacunek za to, co
wciąż robią dla wszystkich Syryjczyków. Czasem jest nam naprawdę
trudno, jak teraz, kiedy mój syn stracił pracę. Na szczęście jeśli nie mamy
w danym miesiącu pieniędzy, nasz
najemca pozwala nam opłacić czynsz
w następnym miesiącu. W pierwszej
kolejności środki z pomocy w ramach
programu przeznaczymy na opłacenie mieszkania — przyznaje.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. www.gov.pl/polskapomoc
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Muhammad Said Al Shemali z żoną; w Syrii
był taksówkarzem, ale w Jordanii od
8 lat nie może znaleźć pracy, jest lekko
niepełnosprawny; to wszystko wpędziło go
w depresję, podczas rozmowy z nami nie
kryje łez

Cena życia w mieście
Życie w mieście, w przeciwieństwie
do tego w obozie, wymaga stałych
dochodów i nierzadko poważnych
wydatków. Czynsz za mieszkanie
Mohammada, razem z opłatami za
media (czyli wodę i prąd), wynosi
220 JOD, czyli ok. 1260 zł. Koszty
wyżywienia dla przeciętnej, pięcioosobowej rodziny to 150 JOD,
czyli około 850 zł. Do tego trzeba
doliczyć koszty transportu czy np.
zakupu podstawowych środków higienicznych. Tymczasem przeciętne
wynagrodzenie w Jordanii to niespełna 400 JOD, a minimalne – ok.
200 JOD. Sytuacja ekonomiczna
w kraju pogarsza się, trudów życia
codziennego doświadczają nawet
sami Jordańczycy. Jeszcze trudniej
żyje się Syryjczykom – świadczenia
społeczne i wiele miejsc pracy są dla
nich niedostępne. Chcąc przetrwać,
popadają w długi, nawet jeśli w rodzinie pracują dwie osoby. W efekcie
w ubóstwie żyje dziś ok. 86% syryjskich uchodźców.

Katy Hanna
Bahnan,
Jordanka
otrzymująca
wsparcie
w ramach
programu
Polska Pomoc

Siłą rzeczy nastroje w kraju nie są
najlepsze. Jordańczycy wyraźnie
odczuli napływ uchodźców – w tej
chwili 7% społeczeństwa to osoby z Syrii. Początkowo przeważały
odruchy współczucia, zrozumienia
i wsparcia. Ludzie mieli nadzieję na
lepszą przyszłość. Teraz jednak pogłębiające się problemy gospodarcze
w kraju oraz osobiste dramaty związane z pandemią dotknęły również
samych Jordańczyków.

Wsparcie dla
przyjmujących
Katy Hanna Bahnan ma 54 lata, jest
Jordanką i mieszka z czterema córkami. Niedawna śmierć męża znacznie
pogorszyła jej sytuację, bo ani ona,
ani córki nie mają pracy. Jeśli chodzi
o pracę zawodową, kobiety w Jordanii od zawsze były wielkimi nieobecnymi: ponad 86% z nich nie pracuje. W przypadku śmierci głównego
żywiciela rodziny, którym zazwyczaj
jest mężczyzna, najczęściej pomagają
bliżsi i dalsi krewni, z czasem jednak

przestaje to wystarczać i pomoc społeczna okazuje się niezbędna. Katy
na finansowe wsparcie rodziny męża
mogła liczyć przez kilka miesięcy. Jej
córki, mimo usilnych poszukiwań,
nie znalazły jeszcze pracy. Kobietom
wciąż starają się pomóc sąsiedzi, ale
nikomu nie jest tutaj lekko. Katy radzi
sobie tylko dzięki wsparciu takich organizacji, jak Caritas Jordania. Pomoc
z programu pozwoliła jej spłacić długi
w wysokości ok. 400 JOD, które zaciągnęła, by kupić żywność, opłacić
czynsz oraz rachunki za wodę i prąd.
— Odcięto nam prąd i wodę, a mnie
nie stać nawet na przejazd do zakładów wodnych, aby prosić o przywrócenie dostępu. Zaległe rachunki za
sam prąd wynoszą 150 JOD. Są takie
chwile, kiedy pozostaje mi tylko prosić Boga o pomoc. Od śmierci męża
nie ma już dobrych dni — mówi Katy.
Przyznaje też, że kiedy wiele lat temu
w Jordanii pojawili się Syryjczycy, pozornie niewiele się zmieniło. Teraz
jednak wyraźnie czuje, że jest trudniej. — Ludzie mówią, że Syryjczycy
i Irakijczycy potrzebują pomocy bardziej niż Jordańczycy, ale jak możemy
godnie żyć bez pracy? Najbardziej
chciałabym, aby moje córki miały
lepsze życie – wsparcie i dobrą pracę — zwierza się Katy.
Tekst Katarzyna Matej
Zdjęcia Caritas Polska
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Według najnowszych danych
UNHCR największym wyzwaniem dla uchodźców syryjskich
mieszkających w Jordanii, a także najuboższych Jordańczyków
są miesiące zimowe, kiedy ludzie
zmagają się z chłodem w słabo
izolowanych pomieszczeniach.
Projekt Caritas Polska wspiera bezpośrednio najbardziej
potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem osób
pozbawionych stałego źródła
dochodu, niepełnosprawnych
czy samotnych rodziców.
Ubiegłoroczna edycja projektu

zakładała wsparcie dla 900
gospodarstw domowych – 630
syryjskich i 270 jordańskich
– poprzez jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie
do okresu zimowego. Pomoc
została przekazana w formie
dedykowanych kart bankomatowych, za pomocą których możliwe było wypłacenie środków
przez samych beneficjentów.
Doświadczenia z poprzednich
realizacji pokazały, że taka forma
świadczenia jest najlepiej dopasowana do potrzeb uczestników
projektu. W bieżącym roku pomoc jest kontynuowana i polega

Karty bankomatowe to najlepsza
forma pomocy dla mieszkańców
Jordanii przygotowujących się
do zimy; pozwala beneficjentom
kupić rzeczy, których najbardziej
potrzebują i uniknąć sytuacji,
gdy podarowana odzież jest
niedopasowana rozmiarowo

na zapewnieniu bezpiecznego
i godnego schronienia dla 250
gospodarstw domowych – 175
syryjskich i 75 jordańskich.

Siedziba Caritas Jordania w Ammanie, gdzie odbywa
się dystrybucja kart; beneficjenci programu przychodzą
w wyznaczonym dniu, odbierają kartę oraz są informowani jak
jej używać, jak unikać zagrożeń przy wynajmie mieszkania i jak
gospodarować budżetem domowym w ich trudnej sytuacji
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Jak pokazują ostatnie
wydarzenia, kryzys
migracyjny to problem,
który jest nam bliższy niż
by się wydawało. Ludzie
uciekają przed wojną
i skrajną biedą w różnych
regionach świata.
W Syrii walki osłabły, ale
mieszkańcy tego kraju
cierpią z powodu ubóstwa.
Caritas Polska udziela im
pomocy na miejscu, aby nie
musieli opuszczać swoich
domów. W taką pomoc
angażuje się coraz więcej
darczyńców i wspólnot
kościelnych.

Podczas gdy nasz niepokój wzbudzają informacje o inflacji przekraczającej 9%, w Syrii żywność zdrożała
w ciągu roku o blisko 130%. W kraju
wyniszczonym przez trwającą już
11 lat wojnę domową 80% społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa, ludzie zadłużają się, aby kupić
podstawowe produkty. Część kraju
wciąż pozostaje areną starć, a liczba osób przesiedlonych na skutek
wojny sięga już 13,5 mln, przy czym
cała populacja liczy 18 mln. Ponad
połowa z tych, którzy byli zmuszeni
opuścić swoje domy (6,8 mln ludzi),
wyjechała z Syrii i tuła się po świecie.
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Pomagamy,

BY NIE MUSIELI

UCIEKAĆ

Zaangażowanie Kościoła
— Te alarmujące dane są dla nas jednocześnie wezwaniem do działania.
Od 2016 r. prowadzimy program Rodzina Rodzinie, pomagając rodzinom
na Bliskim Wschodzie, początkowo
właśnie w Syrii, a od niedawna również w Strefie Gazy, Libanie i irackim Kurdystanie — przypomina ks.
dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska. — Dziesięć tysięcy podopiecznych programu skorzystało
z pomocy finansowej, którą przeznaczają na najpilniejsze wydatki:
żywność, leki, odzież, opiekę lekarską, opłacenie mieszkania itp. Dzięki
polskim darczyńcom przekazaliśmy
w ramach programu, od początku
jego istnienia, 63,8 mln zł — dodaje
ks. Iżycki.
Wśród 20 tys. darczyńców, którzy
zdecydowali się wesprzeć program
od początku jego realizacji, są całe
rodziny, pojedyncze osoby, a także dwa tysiące organizacji kościelnych. Caritas Polska zachęca organizacje do udziału w programie
zapewniając im dogodne warunki
współpracy.

— Po zarejestrowaniu się na stronie caritas.pl/parafie każda z takich
organizacji ma opiekuna ze strony
Caritas Polska, który pozostaje do jej
dyspozycji na każdym etapie współpracy: informuje o możliwościach
wsparcia potrzebujących, przesyła
materiały (drukowane oraz on-line),
które pomagają wspólnocie promować ideę programu Rodzina Rodzinie. Organizacje kościelne są jednym
z filarów programu, bo to wspólnoty, które wewnętrznie się mobilizują
i podejmują różne inicjatywy w celu
zebrania środków dla potrzebujących
rodzin na Bliskim Wschodzie. Inspirują lokalną społeczność, pokazują, że
jednocząc siły można mnożyć dobro
— tłumaczy Anna Machowicz, specjalista ds. kontaktu z darczyńcami
w Caritas Polska. — Przykładem zaangażowania może być parafia Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach, która organizuje
koncerty charytatywne. Naszym
pragnieniem jest, aby w program
Rodzina Rodzinie zaangażowały się
wszystkie parafie w Polsce, których
jest ponad 10 tys. i wszelkie działające wokół nich wspólnoty: parafialne,
modlitewne, zgromadzenia zakonne,
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zespoły Caritas, a także polskie misje
katolickie w innych krajach.

Gest solidarności
Każda wspólnota przystępująca do
programu otrzymuje „pakiet powitalny”, czyli materiały promocyjne
(foldery informujące o sytuacji rodzin na Bliskim Wschodzie, plakaty,
druki przelewu, certyfikat przyjaciela programu i kilka ciepłych słów
w formie listu). Następnie co dwa
miesiące dostaje (on-line) materiały
pogłębiające wiedzę o rodzinach na
Bliskim Wschodzie. Uczestnicząca
w programie organizacja kościelna,
poprzez różne aktywności, zbiera
wśród członków wspólnoty datki
i przekazuje je do Caritas Polska,
skąd środki trafiają do potrzebujących rodzin w Syrii i innych krajach
objętych programem.
— Dla członków organizacji kościelnych udział w programie jest gestem
solidarności z potrzebującymi rodzinami na Bliskim Wschodzie. Czują
potrzebę przekazania pomocy, aby
dać tym rodzinom nadzieję na nadejście lepszych czasów, pokazać cierpiącym, że nie są sami i że darczyńcy
w Polsce pamiętają o nich, modlą
się za ich lepszą przyszłość — wyjaśnia Anna Machowicz. I dodaje, że
w ostatnich miesiącach zaangażowanie w program Rodzina Rodzinie
nabrało nowego znaczenia.
W obliczu kryzysu migracyjnego
wielu Polaków zastanawia się, jak
można pomóc. Odpowiedzią na to
pytanie jest zarówno zaangażowanie w działania na rzecz uchodźców
przybywających do naszego kraju,
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Nigdy

nie straciliśmy wiary
Rodzina Yousefa alo Gerji mieszka w Syrii.
Przetrwali czas najcięższych walk, a teraz
próbują radzić sobie z trudną codziennością.
Specjalnie dla nas opowiadają, jak żyje się
obecnie w ich kraju.

Yousef: mam na imię Yousef
Naeem alo Gerji. Jestem
absolwentem instytutu elektryki
inżynieryjnej i w tym zawodzie
obecnie pracuję. Mój najstarszy
syn Naeem urodził się w 2004
roku. Studiuje na pierwszym roku
wydziału mechaniki. Naya, moja
najstarsza córka, urodziła się
w roku 2005, chodzi do 12 klasy.
Moja najmłodsza córka Nour
urodziła się w 2010 roku i chodzi
do 7 klasy.
Juliana: Ja nazywam się Juliana
Saeed. Pracuję jako nauczycielka.
Kiedy skończyły się walki,
odczuliśmy wielką ulgę, ale nie
wyobrażaliśmy sobie, że po nich
będzie tak źle. Wciąż mówimy
sobie, że w końcu będzie lepiej,
więc nie wyjeżdżamy. Odrzucamy
myśl o wyjeździe.
Yousef: Ceny na rynku wzrastają
z dnia na dzień – trudno za tym
nadążyć.
Juliana: 1 kg sera kosztuje
20 tys. SYP, a mleko 18 tys., to
obezwładniające.

Yousef: 4 ampery kosztują u nas
10 tys. SYP tygodniowo. Ale prąd
można mieć tylko od godz. 1700 do
północy, nie cały dzień.

Juliana: Wyzwaniem dla
mojego syna jest dojazd na
uczelnię. Trudno liczyć na
transport publiczny, bo nie ma
wystarczającej liczby autobusów,
a na taksówki nas zwyczajnie nie
stać. Już teraz martwię się czy
z powodu problemów z dojazdem
moja córka będzie studiować.
Będzie musiała godzinami czekać
na autobus. Podczas trwania
konfliktu byliśmy tutaj, w naszym
domu, poza krótkim okresem,
kiedy walki były najbardziej
intensywne – wtedy na krótko
byliśmy przesiedleni do innej
dzielnicy. Postanowiliśmy wrócić
do domu, niezależnie od tego, co
będzie. W naszej dzielnicy i wokół
nas spadały pociski. Zostaliśmy,
a tamten pokój był naszym
schronieniem.
Yousef: To było trudne dla naszych
dzieci, ale nie mieliśmy pieniędzy,
aby znaleźć inne miejsce. A nie
chcieliśmy też zostawiać naszego
domu. Obawiam się, że nie
przystosowalibyśmy się do życia
w innym kraju. Trwaliśmy tutaj,
a Kościół był naszą opoką, zawsze
wspierał nas duchowo, ale także
materialnie. Nigdy nie straciliśmy
wiary.
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Fundusz
wychodzenia
z ubóstwa
W obliczu przedłużającej się
sytuacji kryzysowej w miejscach
objętych programem Rodzina
Rodzinie ważnym elementem
(wprowadzonym w 2018 r., a do
programu włączonym w 2022 r.)
stało się wsparcie małych rodzinnych biznesów w Syrii oraz,
od niedawna, w irackim Kurdystanie. W praktyce wygląda to
tak, że rodziny otrzymują jednorazowe finansowanie zakupu
konkretnych narzędzi do pracy,
np. samochodu dla taksówkarza
czy maszyny do szycia dla krawcowej. Jest to inicjatywa, która
pozwala rodzinom uniezależnić
się od pomocy humanitarnej oraz
odzyskać poczucie sprawczości.

”

— Widzimy potrzebę ekonomicznego usamodzielniania się rodzin,
a więc uniezależniania od pomocy z zewnątrz, dlatego pomagamy
im w odtworzeniu lub stworzeniu
małych przedsiębiorstw rodzinnych — mówi Jarosław Bittel,
zastępca dyrektora Caritas Polska. — Dzięki wsparciu udało się
odbudować lub zbudować ponad
400 takich przedsiębiorstw. I to
z sukcesem, bowiem trwałość
tych firm jest duża – ponad 95%
nadal funkcjonuje. Okazuje się
więc, że ten program jest bardzo
skuteczny, a rodziny, które się
usamodzielniły, zwalniają pulę
środków finansowych, którą my
możemy przeznaczyć na pomoc
innym rodzinom.
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jak i udział w programie Rodzina Rodzinie, bo dzięki pomocy na miejscu
tysiące rodzin z Bliskiego Wschodu
mogą pozostać w swoich domach
i nie muszą mierzyć się z dramatyczną decyzją o ucieczce, szukając ratunku na granicach obcych państw.

Zostają, jeśli mogą
Nikt nie chce opuszczać swego domu
i ojczyzny, jeżeli tylko jest w stanie
godnie żyć, a w trudnej sytuacji może
liczyć na pomoc. Yousef Naeem alo
Gerji, inżynier elektryk z Aleppo,
jego żona Juliana (nauczycielka) i troje ich dzieci, z których najmłodsze ma
12 lat, podczas wojny musieli uciekać, ale nie chcieli zostawiać całego
swojego dotychczasowego życia.
Program Rodzina Rodzinie jest dla
nich ogromnym wsparciem.
— Kiedy walki były najbardziej intensywne, byliśmy na krótko przesiedleni do innej dzielnicy. Postanowiliśmy
wrócić do domu, niezależnie od tego,
co będzie. W naszej dzielnicy i wokół nas spadały pociski. Zostaliśmy,
a tamten pokój był naszym schronieniem — opowiada Juliana wskazując
na pomieszczenie znajdujące się po
jej lewej stronie.
— Trzymaliśmy się naszego miejsca,
a Kościół był naszą opoką, zawsze
wspierał nas duchowo, ale także materialnie — wtóruje jej mąż.
Kościół w Polsce i na świecie apeluje,
by pomagać dwutorowo – zarówno
osobom decydującym się na wyjazd,
jak i milionom osób, które nie chcą
lub nie mogą wyjechać. Dla Caritas
kluczowe jest, by pomoc na miejscu
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trwała cały czas, bo tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo
rodzinom objętym programem. Szczególnie cykliczne wpłaty to pewność,
że środki będą regularnie płynąć do
osób, które nie poradzą sobie bez
tego wsparcia. Każda złotówka przekazana na potrzeby podopiecznych
programu Rodzina Rodzinie służy rozwiązaniu konkretnych problemów.
O tym, że nie są to problemy tak bardzo nam odległe, jak mogłoby się wydawać, przekonaliśmy się organizując
pomoc podczas kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy
i przyjmując uchodźców z ogarniętej
wojną Ukrainy. Pomagając na Bliskim
Wschodzie możemy całym rodzinom
oszczędzić cierpienia i dramatycznych
przeżyć związanych z opuszczeniem
własnego kraju.
Odwiedzając stronę rodzinarodzinie.
cartias.pl można poznać historie rodzin, których los odmienił się dzięki
wsparciu płynącemu z Polski.
Tekst Przemysław Bogusz
Zdjęcia Caritas Polska

Możesz pomóc rodzinom
pozostać w swoich domach:
 rzekazując wsparcie za
p
pośrednictwem stron
rodzinarodzinie.caritas.pl
 okonując wpłaty
d
na konto: 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
(tytuł wpłaty:
Rodzina Rodzinie)
 ysyłając SMS o treści
w
RODZINA pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)
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SYRIA

LIBAN

IRAK
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90%
340 zł

miesięczny koszt leków dla osoby
przewlekle chorej

380 zł

miesięczny minimalny „koszyk
żywnościowy” dla rodziny

11 000 zł

wsparcie mikroprzedsiębiorcy
w powrocie do pracy

55%
260 zł

mieszkańców Libanu
doświadcza ubóstwa, w tym

390 zł
600 zł

miesięczny minimalny „koszyk
żywnościowy” dla rodziny

4,1 mln

Irakijczyków potrzebuje pomocy
humanitarnej, przy czym

150

zł

470 zł
540 zł
STREFA
GAZY
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Syryjczyków żyje poniżej poziomu biedy,
za mniej niż 8 zł dziennie, przy czym

80

%

miesięczny koszt
prądu z generatora

70

% ludności
ma problemy
z dostępem
do wody

23

% żyje
w skrajnej
biedzie

miesięczny koszt leków dla osoby
przewlekle chorej

miesięczny
koszt wody
przeciętny miesięczny koszt leków
dla osoby przewlekle chorej

2,6

mln dzieci
żyje poniżej
progu ubóstwa

miesięczny minimalny „koszyk
żywnościowy” dla rodziny

mieszkańców Strefy Gazy żyje
poniżej poziomu biedy, ponadto

140 zł

miesięczny koszt prądu

230 zł

przeciętny miesięczny koszt leków
dla osoby przewlekle chorej

700 zł

miesięczny minimalny „koszyk
żywnościowy” dla rodziny

97% zasobów

wodnych kraju
stanowi woda
niezdatna do picia
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Bóg

NIECH

ODMIENI
LOS MOICH DZIECI

Do programu Rodzina
Rodzinie w 2020 r.
została włączona Strefa
Gazy. Oprócz bezrobocia
mieszkańcy borykają
się z wieloma innymi
codziennymi trudnościami,
takimi jak brak schronienia
i środków do życia,
brak nadającej się do
picia wody czy trwające
zaledwie kilka godzin
dziennie dostawy prądu.
Tysiące Palestyńczyków
codziennie staczają
nierówną walkę
o godne życie, trwając
w nieustannym zagrożeniu.
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Sytuacja humanitarna w Strefie
Gazy od lat pozostaje bardzo niestabilna. Palestyńczycy mieszkający na tym niewielkim obszarze
od lat są największymi ofiarami
konfliktu, który trwa między Izraelem a Autonomią Palestyńską.
Efektem tego jest blokada nałożona w 2007 r. na przejścia graniczne
oraz import dóbr. Wiele lat zaniedbań, braki środków i możliwości
działania spowodowały, że gospodarka kraju jest na skraju upadku.
Ubóstwo w dwumilionowej Strefie Gazy sięga 63% i składa się na
to wiele czynników. Bezrobocie
w kraju wynosi powyżej 50%
i jest jeszcze wyższe wśród ludzi
młodych. Wiele produktów jest

niedostępnych, a jeśli są, to mieszkańców na nie nie stać. Statystyki
mówią, że 85% mieszkańców
Strefy Gazy jest uzależnionych od
pomocy humanitarnej. Podstawowe zasoby pozostają poza ich zasięgiem: tylko 3% wody jest zdatna
do picia, a prąd jest dostępny jedynie przez kilka godzin dziennie.
W Strefie Gazy Caritas Polska
objęła pomocą 100 rodzin. Do
programu wybrano rodziny, które
borykają się z największymi trudnościami. Część z nich przebywa
na terenach tymczasowych obozów, wiele dotkniętych jest chorobami lub niepełnosprawnością,
rodziny przeżywają też dramat
bezrobocia obu osób dorosłych.

>>
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solą wilgotne miejsca, aby wilgoć się
wchłonęła — mówi Samara przechodząc na lewą stronę ubogiego
niedużego mieszkania.

Pomoc z programu otrzymują
bezpośrednio na rachunek
bankowy i mogą ją przeznaczyć na dowolnie wybrany
cel, którym najczęściej jest
zakup leków, żywności oraz
opłata najmu mieszkania.
Caritas Polska może prowadzić pomoc w ramach
programu Rodzina Rodzinie
dzięki partnerowi na miejscu
– Caritas Jerozolima – który
m.in. kwalifikuje rodziny
do programu i odwiedza je
poznając ich sytuację materialną. O swojej codzienności
opowiada jedna z beneficjentek programu – Samarha
wychowująca czwórkę dzieci.
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Pokój z Wami. Nazywam się Samarha al
Hasany. Mieszkam w wynajętym domu.
To nie jest zdrowe miejsce, ale jestem
za nie wdzięczna Bogu. Pozwól, że pokażę ci, jak mieszkam. W tym miejscu
zainstalowałam piekarnik, ale kuchnia
jest gdzie indziej — Samara pokazuje
zniszczone urządzenie stojące pod
nieotynkowaną ścianą w przejściu do
pokoju. Kobieta mówi szybko i rzeczowo. Widać, że jest osobą zaradną,
o czym świadczy również schludne – na miarę jej bardzo skromnych
możliwości – wnętrze domu.
Tutaj śpią moje dzieci, ponieważ to
miejsce najlepiej chroni przed chłodnym powietrzem, a w nocy jest bardzo
zimno — tłumaczy kobieta. Widać,
że starała się ocieplić pomieszczenie, które nie ma drzwi, a od reszty
domu oddziela je tylko niska ścianka.
Na podłodze leżą różne chodniki,
na ścianie częściowo jest przyklejona okładzina, a w oknie wszą białe zasłonki. — W innych miejscach
panuje duża wilgotność, która bardzo
źle wpływa na zdrowie moich dzieci.
Jedno z nich, które ma 2 latka, do tej
pory nie mogło chodzić, ponieważ wilgoć wpłynęła na strukturę jego kości.
Lekarz poradził mi, żebym wpuściła do
wnętrza światło słoneczne i posypała

To moja skromna kuchnia — Samara
pokazuje miejsce z półkami oraz zlewem i kranem. — Tę część musiałam
przykryć, żeby wilgoć nie rozchodziła
się po domu – tłumaczy. Nie musi nic
więcej dodawać, bo odwiedzający ją
pracownik Caritas widzi, że pomieszczenie nie ma drzwi. — Przy każdym
myciu naczyń ze zlewu wydzielała się
nieprzyjemna woń, która przypominała
ścieki. To nie było zdrowe, bo przecież tu przygotowuję jedzenie, piorę.
Kiedy dołączyłam do beneficjentów
programu, pierwszą rzeczą, którą dzięki
waszej pomocy postanowiłam zmienić,
był zlewozmywak. Nowy dużo mnie
kosztował, ale ta zmiana bardzo poprawiła warunki naszego życia.
Samara jest schludnie ubrana, podobnie jak dzieci, ale musi sobie ze
wszystkim radzić sama. — Sama
opiekuję się dziećmi, jestem głową rodziny, jej jedynym żywicielem — opowiada bez użalania się nad sobą i pokazuje czwórkę dzieci siedzących
razem – dziewczynkę trzymającą
na kolanach dwuletniego malucha
i dwóch chłopców. — To mój syn,
który powinien iść do przedszkola od
tego roku — wskazuje na mniejszego chłopca z burzą kędzierzawych
włosów, który z ciekawością przygląda się kamerze pracownika Caritas. — Niestety nie mogę sobie na to
pozwolić, ponieważ połowę pieniędzy
przeznaczam na opłacenie czynszu.
Dwójka starszych dzieci chodzi do
szkoły znajdującej się w obozie, bardzo daleko stąd. Lekcje zaczynają się
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o 12.30, jednak dzieci muszą wyjść
z domu już o 9.30, bo całą drogę pokonują pieszo, gdyby wyszli później,
spóźniliby się. Po zachodzie słońca
wracają do domu, też na piechotę. Mój
najstarszy syn, kiedy wraca do domu,
rzuca swoją torbę i zaczyna płakać —
mówi z troską Samarha pokazując
na szczupłego chłopca siedzącego
obok młodszej siostry z długimi włosami splecionymi w warkocz. — Jest
tak zmęczony, że odmawia pójścia do
szkoły. Mimo że jest świetnym uczniem.
Jest tak wycieńczony chodzeniem, że
zasypia. Budzi się głodny i szuka jedzenia, a ja często nie mogę zapewnić im
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nawet chleba — mówi łamiącym się
głosem matka patrząc na czwórkę
dzieci.
Dopiero niedawno dostałam filtrowaną wodę. Wcześniej musiałam dawać
dzieciom wodę z kranu. Jak lekarz
o tym usłyszał, bardzo się zezłościł,
bo woda tutaj jest szkodliwa. Najmłodszy syn powinien już chodzić, mówić
i ząbkować — rozmowę przerywają
odgłosy niecierpliwiącego się malucha. Samarha podchodzi do dzieci
i siada między nimi. — Niestety duża
wilgotność spowodowała że mój syn
nie może się prawidłowo rozwijać.
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My, mieszkańcy Gazy, przeszliśmy
przez okropne wydarzenia związane
z wojną. Choćby podczas ostatniego
ataku rozbite szkło spadło na moje
śpiące dzieci — odruchowo wszyscy
patrzą w górę na okno. — W Strefie
Gazy znosimy bardzo wiele trudności,
cierpienia i biedy przez toczący się konflikt. Modlę się do Boga, aby odmienił
los choćby moich dzieci — kończy
Samarha starając się przygarnąć do
siebie całą czwórkę.
Opracowanie Katarzyna Matej,
Justyna Składowska
Zdjęcia Caritas Jerozolima

”

W DRODZE DO EMAUS

W rozmowie uczniów z nieznajomym
podróżnym uderza wyrażenie,
które ewangelista Łukasz wkłada
w usta jednego z nich: „A myśmy się
spodziewali” (24, 21). Ten czasownik
w czasie przeszłym mówi wszystko:
uwierzyliśmy, szliśmy za Nim,
spodziewaliśmy się, wszystko jednak
przepadło. Również Jezus z Nazaretu,
który okazał się potężnym prorokiem
w dziełach i w słowach, zawiódł, a nas

spotkało rozczarowanie. Kto nie zaznał
w życiu podobnego momentu? Czasem
i sama wiara przeżywa kryzys, z powodu
negatywnych doświadczeń, które
sprawiają, że czujemy się opuszczeni
i zdradzeni przez samego Pana. Droga
do Emaus staje się zatem drogą
oczyszczenia i dojrzewania naszej wiary
w Boga: spotkanie ze zmartwychwstałym
Chrystusem obdarza nas wiarą głębszą
i autentyczną, zahartowaną, by tak rzec,
w ogniu wydarzenia paschalnego; wiarą
niezłomną, ponieważ karmiącą się nie
ludzkimi ideami, lecz słowem Bożym
i Eucharystią.
Benedykt XVI, „Regina Caeli”, 06 kwietnia 2008 r.

WAŻN
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24 KWIETNIA
Niedziela Miłosierdzia Bożego
+ Dzień Dobra

Tego dnia nie tylko mówimy o miłosierdziu i dobroci,
ale też radujemy się nimi obchodząc Dzień Dobra
– święto patronalne Caritas. Z tej okazji w całej
Polsce będą odbywały się pikniki, koncerty, festyny,
kiermasze, biegi, gry terenowe i wiele innych atrakcji. Bądźcie z nami! Zabierzcie ze sobą przyjaciół
z Ukrainy – razem sprawimy, że odnajdą się w nowej
rzeczywistości i odbudują w sobie nadzieję.

WIELKANOC

na dwóch kontynentach
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Jak się smucić,
to do krwi. Jak się
radować, to na całego.
W kulturze Meksyku,
niezwykle barwnej
i ciekawej, odbijają się
skrajne emocje, którym
poddają się mieszkańcy
tego kraju. Te skrajności
obowiązują nawet
w przeżywaniu wydarzeń
religijnych i świąt, o czym
można się przekonać
szczególnie w czasie
Wielkanocy.

44

>>

Tydzień smutku,
Wielkanoc w Meksyku odbiega od
polskiej, być może dlatego, że za oceanem tradycja europejska zmieszała się tradycjami Azteków i Majów.
A może też z powodu innego klimatu
i innego temperamentu mieszkańców tego kraju. Nie ma tu co prawda
pisanek i cukrowych baranków, ale
jest za to widowiskowe przeżywanie
Męki Pańskiej i wielkie świętowanie. Ten wyjątkowy czas ciągnie się
aż przez dwa tygodnie i jest wolny
od pracy i szkoły. Pierwszy tydzień
wielkanocnych ferii, zwany Semana
Santa, zaczyna się Niedzielą Palmową. To czas zadumy i modlitwy.

— Wiem, miałem opowiadać o Wielkanocy w Meksyku, ale chciałbym
zacząć od Miércoles de Ceniza, czyli
Środy Popielcowej — mówi ksiądz
Grzegorz Rawiak SAC przebywający
na misji w Meksyku, w miejscowości
Tenango del Aire, w parafii Miłosierdzia Bożego*. — W ten dzień Meksykanie idą tłumnie do kościoła, jest
full ludzi, chociaż zauważyłem, że
zależy im nie tyle na mszy czy przyjęciu komunii świętej, ile na otrzymaniu znaku krzyża na czole. Tutaj
ksiądz nie posypuje głów popiołem,
ale zwilża popiół i palcem maluje
krzyżyk na czole. Niektórzy z tym
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tydzień radości
W Niedzielę Palmową Meksykanie
idą w procesjach z gałązkami palmy,
których tu nie brakuje. — W procesji,
która jest bardzo uroczysta, ludzie
idą z wybranego miejsca w parafii
do kościoła — opowiada ks. Grzegorz. — Niosą figurę Pana Jezusa na
osiołku, a dzieci często są poubierane w fioletowe alby. Szczególnie
uroczyste jest wejście do kościoła, gdzie kapłan błogosławi palmy.
W Polsce też zdarza się takie uroczyste wejście, np. z ministrantem
siedzącym na osiołku, ale tutaj jest
dużo cieplej i można sobie pozwolić
na długą celebrę na dworze — dodaje
ksiądz. — Później zaczyna się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek
przygotowuje się ciemnicę i na mszy
świętej dwunastu mężczyznom, ale
mogą być też kobiety, obmywa się
nogi. Jest więc tak jak w Polsce.
W Meksyku szczególnie przeżywany jest Wielki Piątek. Wówczas
w niektórych miastach odbywają
się dramatyczne sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. W procesjach na
ogromnych platformach niesione
są figury Chrystusa i Matki Bożej.
Niektórzy pątnicy niosą na barkach
cierniste krzyże, ciężkie łańcuchy,
biczują się do krwi i dają się ukrzyżować – w dłonie wbijane są gwoździe,
a ręce przywiązywane do krzyża.
Tak Meksykanie pokutują za grzechy. Takich dramatycznych scen
wielkopiątkowych nie ma w parafii
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Woda boleści
składniki

krzyżykiem chodzą cały dzień. Jeśli
pójdą rano na mszę, to nie zmywają
go do wieczora. Niektórzy księża
nawet mają takie pieczątki i zamiast
malować krzyżyk palcem to przystawiają na czole pieczątkę! — śmieje się ks. Grzegorz. — A jeśli ktoś
ma chorego w domu, kto nie może
pójść do kościoła, to prosi o trochę
popiołu. W domu odmawia z rodziną modlitwę i namaszcza chorego
tym popiołem — dodaje. — W ubiegłym roku z powodu pandemii nie
było mszy świętych, zakazali nam,
dlatego w Wielką Środę rozdawało
się popiół i wodę w takich malutkich woreczkach, a do tego obrazek
z modlitwą. Ludzie przychodzili do
kościoła i sobie to brali, niektórzy
dawali skromną ofiarę, ale mszy nie
mogłem odprawiać — wspomina ks.
Grzegorz.

9 l wody z cukrem (1 kg)
3 l wody jamajskiej
(przygotowanej
na bazie hibiskusa)
7 pomarańczy
pokrojonych w plastry
7 jabłek wydrążonych
i posiekanych
13 b
 ananów obranych
i pokrojonych w plastry
3 posiekane suszone sałaty
1 sałata rzymska grubo
posiekana

ks. Grzegorza, ale jest Santo Via Crusis, czyli uroczysta Droga Krzyżowa.
— W czasie nabożeństwa ubrani na
czerwono wierni niosą figurę Pana
Jezusa. Po południu przychodzą na
liturgię Wielkiego Piątku i na adorację. Adoracja często trwa przez całą
noc, grupy wiernych modlą się i wymieniają, tak by zawsze ktoś czuwał
przy grobie Pana Jezusa — opowiada
ks. Grzegorz. Inną wielkopiątkową
tradycją jest przygotowywanie wody
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boleści, czyli aqua de los dolores, na
cześć Matki Bożej Bolesnej. Składniki wody reprezentują 7 rodzajów
bólu, których Dziewica doświadczyła przed, w czasie i po męce Pana
Jezusa. Mimo że woda ma smutne
odniesienie, to, jak mówi ks. Grzegorz, jest dość smaczna.
Woda ma w ogóle wyjątkowe znaczenie w Meksyku, szczególnie
w uroczystościach przeżywanych
w Wielką Sobotę. — Ludzie przynoszą do kościoła wiadra pełne wody,
by kapłan ją pobłogosławił, a kto sobie nie przyniósł, to dostaje butelkę
wody za drobną ofiarę. W niedzielę
też przychodzą i proszą o wodę, dlatego muszę kupić jakieś 500 butelek.
Mają takiego hopla na punkcie wody
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— śmieje się ks. Grzegorz. — Też po
każdej mszy świętej błogosławię
wiernych wodą, bo woda jest bardzo ważna w życiu Meksykanów.
Lubią być błogosławieni wodą tak
konkretnie, żeby poczuli, więc trzeba
lać tej wody, nie tam kilka kropelek.
Gdybym powiedział komuś, że nie
mam czasu go pobłogosławić wodą,
a ludzie czasem potrafią przyjść po to
poza mszami, to by się tak obraził, że
by więcej do kościoła nie przyszedł!

Co ciekawe, w Niedzielę Wielkanocną – jeśli chodzi o praktyki religijne
– nic wyjątkowego się nie dzieje.
Jest oczywiście msza święta, ale
bez szczególnej oprawy. Z drugiej
strony tego dnia rozpoczyna się
drugi tydzień wielkanocnych ferii
– ludzie wylegają na ulice, tańczą,
jedzą tradycyjne potrawy sprzedawane w budkach, odbywają się
pokazy sztucznych ogni. Popularne
są wyjazdy do miejscowości wypoczynkowych. Tam ludzie tłumnie odwiedzają plaże, jest gwarno, dość
tłoczno i zewsząd dobiega głośna
muzyka. W takim miejscu koniecznie
trzeba raczyć się specjałami, takimi
jak burritos, tacos albo guacamole,
czyli sosem salsa na bazie awokado.
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Dwutygodniowe wielkanocne ferie kończą się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Nie jest to w Meksyku dzień, który mógłby się równać
pod względem bogactwa zwyczajów z Wielkanocą. Chyba że jest się
akurat w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Tenango del Aire, gdzie
posługę pełni ks. Grzegorz. — W Niedzielę Miłosierdzia Bożego mamy
odpust, na który przychodzi jakieś
15 tys. ludzi. Bardzo wielu Meksykanów, nawet ci, którzy nie chodzą
zbyt często do spowiedzi, chce się
tu wyspowiadać i uzyskać odpust
zupełny. W parafii jest wtedy bardzo
dużo pracy, to ciężki dzień dla nas ze
względu na ogrom ludzi i małą liczbę księży. Ten plac przed kościołem
jest wypełniony ludźmi — pokazuje
ogromną przestrzeń ks. Grzegorz.
— Są też stragany z dewocjonaliami i budki z jedzeniem, bo jednak ci
ludzie, wśród których są przyjezdni, muszą się posilić. A słońce już
w Wielkim Tygodniu jest w Meksyku
bardzo mocne, muszę więc zadbać
o zaplecze z wodą pitną. Zamawiam też na odpust krzesła, około
8-11 tys., z których część sponsoruje burmistrz — opowiada misjonarz.
— Centralnym wydarzeniem w parafii
jest tego dnia procesja z Panem Jezusem. To ten, którego figura stoi
przed kościołem. W ubiegłym roku
z powodu pandemii nie było takiego zgromadzenia. Jak będzie teraz,
nie mam pojęcia, bo zachorowań
na koronawirusa jest bardzo dużo
— martwi się ks. Grzegorz.
Tekst Justyna Składowska,
Maurycy Pieńkowski
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
*więcej informacji o ks. Grzegorzu Rawiaku
i jego pracy w tekście „Meksyk. U stóp Pani
z Gwadelupy” na str. 76
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Będziemy
świętować po wojnie
Ponad 60% mieszkańców Ukrainy
to prawosławni, największą mniejszością
religijną są grekokatolicy, którzy stanowią
ponad 8% ludności, a 1,7% to wyznawczy
religii rzymskokatolickiej.
Oba kościoły – wschodni i zachodni
– obchodzą Wielkanoc, tyle że w różnym
czasie. Jednak w tym roku nie to będzie
największym problemem na Ukrainie.
Ze świąt pozostaną ludziom tylko
wspomnienia, bo nikt nie jest w radosnym
nastroju. O tym, jak na Ukrainie obchodzono
Wielkanoc, opowiada Olena z Caritas-Spes,
która przyjechała do Polski, by tu nieść
pomoc rodakom opuszczającym ojczyznę.
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Oleno, dla Was, tak jak dla Polaków,
Wielkanoc to rodzinne i radosne
święta. W tym roku wszystko będzie inaczej, ale czy mogę Cię prosić,
byś opowiedziała o Wielkanocy na
Ukrainie i podarowała ukraińskim
rodzinom garść radosnych wspom
nień?
U nas jest trochę inaczej niż w Polsce, bo mamy Kościół prawosławny,
grekokatolicki oraz rzymskokatolicki.
Grekokatolicy obchodzą święta razem z prawosławnymi według kalendarza juliańskiego, a my, katolicy
rzymscy, według gregoriańskiego.
Poza tym tradycje są dosyć podobne. Tydzień przed Wielkanocą
obchodzimy Niedzielę Palmową, na mszę przychodzimy z palmami – u nas
to gałązki wierzbowe
z listkami lub kotkami.
Później przeżywamy
Triduum Paschalne – jak
w Polsce. W sobotę prawosławni, tak jak i my, też
idą do cerkwi, mają koszyki, a w nich malowane
jajka, wędliny, pieczywo.
Najważniejsza w koszyczku i na świątecznym stole
jest babka, którą na Ukrainie nazywamy paską. To
babka drożdżowa, do której
dodaje się ziół i bakalii. Obok
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niej w koszyczku są oczywiście jajka, ale też wędlina, kiełbasa. Bardzo
często są to wyroby domowe, bo
u nas dużo robi się w domu. Jeszcze
parę lat temu przed naszymi świętami, które odbywają się zgodnie
z kalendarzem gregoriańskim, czyli
wcześniej niż w Kościele wschodnim,
nie można było nic świątecznego kupić. To dlatego, że odstęp czasowy
między Wielkanocą rzymskokatolicką a prawosławną może wynosić
nawet miesiąc. Między innymi z tego
powodu wiele potraw robimy sami.
Prawosławni też starają się robić
jak najwięcej potraw sami. Razem
z dziećmi zdobimy jajka, bo to bardzo
miłe i jednoczy rodzinę przy pracy.
Poza tym pisanki są bardzo ważne
w naszej tradycji – w miastach, na
centralnych placach, często odbywały się wystawy,
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na których prezentowano te najpiękniejsze.
Po tradycyjnych przygotowaniach
nadchodzi ten najważniejszy dzień
– Niedziela Wielkanocna. Jak
w ukraińskich rodzinach wygląda
wielkanocne śniadanie?
Rano idziemy na rezurekcję, po niej
siadamy do śniadania. Najpierw
dzielimy się jajkiem święconym,
tak jak opłatkiem. Jajkiem częstuje
wszystkich głowa rodziny. W pierwszej kolejności trzeba zjeść to, co jest
poświęcone. Dzieciom dajemy do
zabawy zwykłe pisanki – trzymając
w je rękach, uderzają nimi o siebie.
Czyje jajko zbije się pierwsze, ten
przegrał. Przy tym stuknięciu jedno
mówi: „Chrystus zmartwychwstał”,
a drugie odpowiada: „Prawdziwie powstał”. Najczęściej dzieci zostawiają
te rozbite kraszanki na talerzu, bo
nie mogą zjeść tyle jajek, ale
bardzo lubią tę zabawę.
W Polsce jedną z najważniejszych potraw wielkanocnych jest biały
barszcz. Czy na Ukrainie też jest znany?
Nie, no może w zachodniej Ukrainie. Ja
pochodzę z obwodu żytomierskiego
i u nas białego barszczu się nie jada, ale mój
mąż jest z Mościsk,
przy granicy z Polską
i oni mają w tradycji
barszcz. U nas najważniejsza jest paska
oraz wędliny domowej
roboty. Oprócz paski
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mamy też inne ciasta. W środkowej
i wschodniej Ukrainie najczęściej robi
się torty z kremem, a w zachodniej,
np. w obwodzie lwowskim, inne ciasta. Makowiaki, pierożki na słodko
– nauczyłam się je robić od mojej
teściowej.
Czy istnieje w Waszej tradycji lany
poniedziałek, czyli śmigus-dyngus?
Nie mamy takiej tradycji, poza tym
poniedziałek po Wielkanocy rzymskokatolickiej jest dniem roboczym.
Wolny jest jedynie po Wielkanocy
prawosławnej, bo Ukraina to państwo
prawosławne. Jeśli chodzi o święta
rzymskokatolickie, to od dwóch lat
wolny dzień jest w Boże Narodzenie.
Na Ukrainie wolny jest też 8 marca
– miał być skasowany, bo to komunistyczne święto, ale jeszcze jest.
Święta to czas rodzinny, czas spot
kań. Jednak tym razem dla wielu
ukraińskich rodzin będzie to czas
tęsknoty i rozłąki…
Rodziny są porozdzielane. Część została na Ukrainie, część wyjechała,
a część zginęła. Giną nawet całe rodziny. To straszne. Dziękujemy Polakom za życzliwe, ciepłe przyjęcie, za
wielkie serce. Wszyscy moi znajomi,
którzy znaleźli się w Polsce, mówią,
że zostali bardzo dobrze przyjęci,
szczególnie matki z dziećmi. Moja
chrześniaczka ma 4 latka, wszystkiego jeszcze nie rozumie, wie tylko, że
uciekają, że jest strasznie, ale cieszy
się, bo ma tu dużo zabawek. Ją, jej
dwie siostry i jej mamę przyjęła życzliwa rodzina. Słyszałam, że niektórzy
Ukraińcy przyjeżdżają i wymagają,
ale prosimy ich nie słuchać, a nawet
nie pomagać, bo ten, kto naprawdę

numer 1 – kwiecień 2022

potrzebuje, nie będzie wymagał. Jedna rodzina ze Świrza, gdzie mieszka
moja mama, wyjechała, a potem zadzwoniła: „jest nam tu jak w raju!”.
Trafili do rodziny, która ma bardzo
dobre warunki. Z kolei moja kuzynka
nie wyjechała, ale wyjechały jej niepełnoletnie dzieci do znajomych za
granicą. Ona została z mężem, który
jest wojskowym, chce podtrzymywać go na duchu. To trudne historie.
Oleno, jak Ty trafiłaś do Polski?
Wyjechaliśmy z Kijowa 26 lutego,
a wojna zaczęła się 24. Myślałam,
że nie będzie takiej wojny, że nas postraszą, że spadnie parę rakiet i będzie koniec. Jechaliśmy przez Kijów,
ale na wyjeździe był bardzo duży
korek. Nagle usłyszeliśmy wybuch
gdzieś blisko, potem było jeszcze
z 10 tych wybuchów. Rozejrzałam
się, a w lesie pełno czołgów i żołnierzy ukraińskich gotowych do walki.
Udało nam się wyjechać tego dnia,
a następnego już nie było mostu.
Teraz na Ukrainie jest wielkie zapo-

trzebowanie na żywność. W zachodniej części kraju jeszcze można coś
kupić, ale ukraińska Caritas nie chce
kupować tam, by ludziom starczyło.
Wolimy kupować tu, w Polsce, lub
sprowadzać z innych krajów.
Tęsknisz za Ukrainą?
Kiedy ktoś pisze z Ukrainy, to nie
mogę opanować łez. Kiedy mój mąż
czytał modlitwę wiernych na mszy,
to jak mówił o Ukrainie, nie mógł
opanować łez, nie dał rady do końca
przeczytać. Jestem tu oddelegowana
z Caritas-Spes, nie miałam zamiaru
wyjeżdżać, myślałam, że będę pomagać we Lwowie w Caritas-Spes,
bo tam jest duże biuro, przyjeżdżają uchodźcy ze wschodniej Ukrainy.
W Polsce jest mi bardzo dobrze, ale
serce zostało tam, pragnę wrócić.
Teraz nie świętujemy, nawet 8 marca.
Będziemy świętować po wojnie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Justyna Składowska
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Pasta z fasoli

Wielkanoc to czas radości i świętowania.
Porzucamy smutki i post. No właśnie
– kto z nas tak prawdziwie dziś pości?
Fakt, czasami odmawiamy sobie słodyczy, alkoholu, może nawet jemy
mniej mięsa, ale na pewno nie jest to
post taki, jaki obowiązywał dawniej.
Bez mięsa, bez nabiału. By w potrawach nie było grama tłuszczu,
garnki szorowano popiołem. Strawą
był chleb, woda, ziemniaki, kapusta,
a także śledzie, które po 40 dniach
postu były już tak znienawidzone, że
w Wielkanoc, podczas specjalnych
obrządków, zakopywano je w ziemi

lub wieszano na drzewie. Naturalne, że wielkanocną niedzielę witano
sutym posiłkiem z mięsem i jajami
w roli głównej. Dziś nie ma powodu,
byśmy tak witali zmartwychwstałego Pana Jezusa. Nie musimy jeść
suto i tłusto, bo na co dzień niczego
nam nie brakuje. Może więc warto
wprowadzić nową tradycję? Niech na
stołach lądują ciekawe dania bezmięsne, niech będzie w zielono, zdrowo
i koniecznie w duchu zero waste!

2 szklanki ugotowanej białej
fasoli
1 cebula
2 ząbki czosnku
2 pietruszki, 1 gruszka,
1 łyżka masła lub oleju,
1/2 łyżeczki majeranku
sól, pieprz

Pietruszki ugotować do miękkości.
Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę,
zeszklić na łyżce masła lub oleju. Dodać
przeciśnięty przez praskę czosnek.
Dorzucić obraną i pokrojoną gruszkę.
Smażyć na patelni do rozpadnięcia się
gruszki. Dodać majeranek. Smażyć
przez chwilę. Fasolę wrzucić do dużej
miski, zblendować z pietruszką na
gładką masę. Dodać cebulę z gruszką.
Wymieszać łyżką. Dodać sól i pieprz do
smaku. Tak przygotowaną pastę można
również upiec w formie (keksówce)
wysmarowanej masłem i obsypanej
bułką tartą; piec 40 min w temp. 180°C.
Podawać ze świeżym pieczywem.

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot
Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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składniki

Babeczki
szpinakowe
3 jaja całe*
150 g groszku mrożonego lub
konserwowego
100 g świeżego szpinaku
40 g tartego parmezanu
2 łyżeczki masła
dowolne kiełki** (np.
rzodkiewki, rzeżuchy,
brokuła)
szczypiorek
sól, pieprz

Jaja roztrzepać w misce, dodać sól
i pieprz. Dokładnie wymieszać.
Szpinak i szczypiorek posiekać.
Groszek przepłukać i wsypać do jajek.
Dodać szpinak, szczypiorek oraz tarty
parmezan. Dokładnie wymieszać do
połączenia się składników. Blachę do
babeczek lub foremki wysmarować
masłem. Przygotowaną masę wlać do
wysmarowanych wgłębień w blaszce
lub foremek. Piec w piekarniku
przez około 15 minut (do ścięcia się
i zezłocenia masy) w 180°C. Podawać
na zimno lub ciepło, dekorując kiełkami
i sypiąc posiekanym szczypiorkiem.
*Skorupki od jaj można wykorzystać do wzbogacenia gleby
w doniczkach. Wystarczy drobno
pokruszyć i ułożyć na ziemi lub
delikatnie zakopać.
**Kiełki można wyhodować samodzielnie w domu – wystarczy
słoik, gaza oraz wybrane nasiona;
można też postawić na rzeżuchę.

numer 1 – kwiecień 2022

1 cała włoszczyzna
3 ząbki czosnku
3 ziarenka ziela angielskiego,
3 liście laurowe
1,5 l wody
500 ml żurku na zakwasie
(w szklanej butelce)
2 łyżeczki majeranku
suszonego
250 ml śmietany 18%
sól, pieprz,
1 cebula
4-5 ziemniaków
jajka (po 1 dla każdej osoby)

Włoszczyznę* dokładnie umyć, pokroić
na mniejsze kawałki i wrzucić do
garnka. Dodać obrane ząbki czosnku,
ziele, liście laurowe, sól i pieprz do
smaku. Zalać wodą. Gotować 1 godz.
pod przykryciem na małym ogniu.
Wywar** przelać przez sitko do
dużego garnka. Dodać żur z butelki
(przed wlaniem dobrze wstrząsnąć)
i majeranek. Wymieszać i zagotować
na małym ogniu. Odlać kilka łyżek zupy
do miseczki i wymieszać ze śmietaną,
by ją zahartować. Dodać do zupy.
Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Podawać z ugotowanymi ziemniakami
i zeszkloną cebulką***. Można dodać
jajko ugotowane i przekrojone na pół.
*Nie ma potrzeby obierania warzyw, jeśli są porządnie umyte,
można z powodzeniem użyć ich
do wywaru; polecamy kupować
warzywa od lokalnych dostawców
i z ekologicznych upraw.
**Warzywa z wywaru można wykorzystać do tradycyjnej sałatki
jarzynowej; pokroić w kostkę, dodać majonez, pokrojone w kostkę
jabłko, ogórki kiszone, sól i pieprz
do smaku i wymieszać.
***Skorupki cebuli świetnie nadają
się do barwienia jajek.

Mazurek
last minute
składniki

składniki

Żurek wegetariański

Ciasto
300 g mąki pszennej
100 g cukru pudru
200 g masła
1 żółtko + białko do
wysmarowania ciasta
Na wierzch ciasta
1 puszka kajmaku
bakalie wg uznania*

Zagnieść ciasto i rozwałkować tak,
by miało wysokość 1 cm. Uformować
wałeczki i ułożyć na brzegu ciasta, by
po upieczeniu nie wypływał kajmak.
Ciasto przełożyć na blaszkę wyłożoną
papierem do pieczenia. Ponakłuwać
widelcem i wstawić do nagrzanego do
180°C piekarnika. Piec 20 min na złoty
kolor. Po tym czasie wyjąć i ostudzić.
Na upieczone ciasto wylać kajmak,
ułożyć bakalie i gotowe.
* Warto kupić bakalie na wagę do
własnych pojemników w lokalnym sklepie.

Więcej pomysłów na czas Wielkiego
Postu i Wielkanocy w duchu
ekologii integralnej na stronie
Laudatosi.caritas.pl
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Dobra jest
24 kwietnia, w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy,
obchodzimy Święto
Miłosierdzia Bożego,
które ustanowił Jan
Paweł II. To jednocześnie
patronalne święto Caritas,
które otwiera Tydzień
Miłosierdzia – czas,
uważnego wsłuchiwania się
w potrzeby najuboższych,
bezdomnych, chorych,
samotnych, uciekających
przed prześladowaniami
i wojną. Jest to też czas
odkrywania, jak wielką
miłością jesteśmy otoczeni
i że każdy z nas może
czerpać z nieskończonego
źródła, jakim jest Jezus
Chrystus.

Od dłuższego czasu myślałem o tym,
jak zaakcentować fakt, że Niedziela
Miłosierdzia Bożego jest dla Caritas
niezwykle ważna. Podczas naszej
pracy spotykamy wiele trudnych
sytuacji, chorób, ubóstwa, samotności, ale dzięki Miłosierdziu Bożemu
i łasce żyjemy nadzieją. To obecność
Boga w naszym życiu sprawia, że gdy
pojawia się cierpienie, zachowujemy
w sercu pokój. Pomysł na uczynienie z Niedzieli Miłosierdzia Bożego
wielkiego święta dobra zarysował
się w ubiegłym roku. Od razu rozpoczęliśmy prace nad jego urzeczywistnieniem. Ustaliliśmy, że obchody
przyjmą formę Dnia Dobra, w który
zaangażują się wszystkie Caritas diecezjalne wraz Caritas Polska i będzie
to wspólne świętowanie. Jest wiele
ogólnopolskich projektów, w które
angażują się Caritas diecezjalne, ale
brakowało mi takiego, który połączy wszystkie bez wyjątku i w tym
roku to moje marzenie się spełnia.
W tym dniu będziemy mogli pokazać,
jak wiele cichej codziennej pomocy
niosą wolontariusze i ośrodki Caritas,
a wszyscy, którzy będą uczestniczyć
w wydarzeniach Dnia Dobra – piknikach, kiermaszach, koncertach
– zobaczą, że dobra jest więcej niż
moglibyśmy przypuszczać.
Kiedy powstawała idea Dnia Dobra,
zastanawialiśmy się nad tym, co jest
najważniejsze w pomaganiu, jak możemy sprawić, by tej pomocy było

52

jeszcze więcej, i pomyśleliśmy, że
ten dzień powinien być połączony ze
zbiórką na konkretne cele. Ponieważ
jednak każde cykliczne wydarzenie
ma swój temat przewodni, postanowiliśmy wybrać i szeroko zaprezentować konkretny obszar naszej
działalności, nawiązując jednocześnie do przeżywanego właśnie Roku
Rodziny. Naturalnym wyborem stały
się ośrodki Caritas, takie jak rodzinne
domy dziecka, domy samotnej matki
czy hospicja dziecięce, które stają
się dla ludzi będących w potrzebie
domem – pierwszym, drugim lub
tymczasowym. Chcemy wesprzeć
materialnie te miejsca i sprawić, by
było ich więcej oraz by mogły wciąż
nieść profesjonalną pomoc.
24 lutego, kiedy wybuchła wojna
na Ukrainie (a więc dokładnie dwa
miesiące przed Dniem Dobra!), przez
chwilę zawahaliśmy się i Dzień Dobra stanął pod znakiem zapytania.
Poczuliśmy, że świętowanie nie
jest adekwatne do sytuacji. Szybko
jednak zrozumieliśmy, że ten dzień
jest potrzebny – zarówno wolontariuszom Caritas, którzy od tygodni
pracują dzień i noc, jak i naszym
przyjaciołom z Ukrainy, bo przecież
ośrodki Caritas, które są domem dla
potrzebujących, teraz stały się także
domem dla przybyszów z Ukrainy.
Wiemy przecież, że ludzie, którzy
do nas przyjechali, zostaną z nami
na dłużej, na wiele miesięcy czy lat,
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więcej
a naszym zadaniem będzie nie tylko doraźna pomoc, ale i integracja.
I Dzień Dobra to moment, kiedy
przybysze z Ukrainy będą mogli się
z nami spotkać. Jest to tym bardziej
istotne, że tego dnia wypada prawosławna Wielkanoc, a pamiętajmy,
że przybysze często nie mają z kim
świętować, bo część rodzin, mężowie, ojcowie, została w Ukrainie.
Chcemy więc zaprosić ich na Dzień
Dobra do radowania się z tego, że
możemy być razem i wspierać się.
W ten sposób Dzień Dobra nabiera
nowego sensu.
Jestem bardzo wdzięczny Konferencji Episkopatu Polski i wszystkim
dyrektorom diecezjalnych Caritas
za to, że zgodzili się na taką formę
święta patronalnego Caritas. Jednocześnie chcę gorąco podziękować
wszystkim, którzy Dzień Dobra tworzą. Wierzę, że stanie się on wydarzeniem cyklicznym i każdego roku
będziemy to dobro świętować.
Ks. dr Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska

Święto
Miłosierdzia
Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego to uroczystość liturgiczna obchodzona
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym dniu, przyjmując komunię świętą, można uzyskać odpust zupełny. Wielkim orędownikiem
kultu Miłosierdzia Bożego był Jan Paweł II, który doprowadził do
ustanowienia święta dla całego Kościoła katolickiego w 2000 roku,
podczas kanonizacji św. Faustyny. W Polsce jest ono obchodzone
od 1997 roku po zezwoleniu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Kult Miłosierdzia Bożego ma swoje źródło w objawieniach siostry
Faustyny, która opisywała je w swoim dzienniczku. Zanotowała
między innymi takie słowa Pana Jezusa:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299)
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte
są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do spowiedzi i komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski
(Dz. 699)

Na prośbę tej skromnej świętej jej spowiednik, Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko, zezwolił na namalowanie
obrazu Jezusa według jej wizji
i jako pierwszy rozpoczął starania o wprowadzenie Święta
Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim.

numer 1 – kwiecień 2022
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O organizacji Dnia Dobra,
wydarzeniach i wspólnym
działaniu opowiada Edyta
Foryś, koordynator Dnia
Dobra w Caritas Polska.
W tym roku po raz
pierwszy odbędą się
obchody Dnia Dobra.
Czym jest to święto?
To patronalne święto Caritas przypadające tradycyjnie w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego i jednocześnie
nazwa działań, które wszystkie Caritas diecezjalne podejmują w tym
dniu realizując szczytny cel. Wraz
z wolontariuszami z całej Polski działającymi w zespołach Caritas chcemy
wyjść na zewnątrz, w przestrzeń publiczną, by być razem i pokazać, jak
wiele jest dobra.
Jakie wydarzenia
przewidziano
tego dnia?
W całej Polsce odbędzie się kilkaset
mniejszych i większych wydarzeń,
takich jak pikniki, kiermasze, biegi,
warsztaty, koncerty, na które zapraszamy wszystkich. Będą je realizowały zespoły Caritas w poszczególnych
parafiach i diecezjach. Ponadto w kilkunastu diecezjach, w większych
miastach, odbędą się wydarzenia
wiodące, czyli takie, które zgromadzą
większą liczbę odbiorców. Będą to
koncerty i festyny z różnymi atrakcjami dla całych rodzin. Do współtworzenia tych wydarzeń włączają
się miasta, samorządy i inne instytucje. Wszystkim tym radosnym, in-
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tegrującym działaniom towarzyszyć
będzie zbiórka wspierająca ośrodki,
które świadczą pomoc dzieciom
i rodzinom – rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, domy
samotnej matki, hospicja dziecięce,
okna życia, centra rehabilitacji.
Czy te działania będą
odnosiły się w jakiś
sposób do obecnej
sytuacji?
Kiedy wybieraliśmy cel zbiórki, nie
wiedzieliśmy jeszcze, że na Ukrainie
wybuchnie wojna, a do Polski trafi
fala uchodźców. Jednak ten cel okazał się adekwatny do nowej sytuacji,
podobnie jak hasło zbiórki „Miejsca,
które są domem”. Caritas diecezjalne
pomagają uchodźcom z wielką otwartością i zaangażowaniem. Przyjmują
ich do swoich placówek ofiarując
im w ten sposób tymczasowy dom.
Ponieważ nie wiemy dokładnie, jak
szybko te osoby będą mogły wrócić do siebie, bardzo ważne będzie
utrzymanie tych miejsc. Temu właśnie
będą służyć zbiórki w Dniu Dobra.
Chcę też podkreślić, że wydarzenia
zaplanowane na ten dzień będą okazją do spotkania i integracji z naszymi siostrami i braćmi, którzy uciekli
przed wojną na Ukrainie.
Jak będą wyglądały
te zbiórki?
Wolontariusze będą zbierali datki do
zapieczętowanych i oznakowanych
puszek. Zebrane środki zostaną przekazane wcześniej wytypowanym
przez Caritas diecezjalne ośrodkom.
W późniejszym czasie przedstawimy
raport z tego, co udało się w tych
dofinansowanych ośrodkach zrobić.
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Organizacja Dnia
Dobra to ogromne
przedsięwzięcie. Kto
planuje działania
i kto włącza się w ich
realizację?
Liczymy na jak największą liczbę
wolontariuszy, ale do poprowadzenia działań lokalnych potrzebni są
liderzy skupiający wokół siebie grupy
osób, najczęściej z Parafialnego Zespołu Caritas, Szkolnego Koła Caritas czy ośrodka Caritas diecezjalnej, tworząc tzw. Serca. Serce może
być bardzo małe, złożone z dwóch
osób, ale jeśli członków jest więcej,
to i działania w Dniu Dobra mogą
być zakrojone na większą skalę. Aby
móc działać, liderzy rejestrują się na
stronie dziendobra.pl i w ten sposób
przyłączają się wraz ze swoimi Sercami do wielkiego ogólnopolskiego
projektu. Powstaje już mapa, na której będą zaznaczone wszystkie Serca
i wydarzenia zaplanowane na Dzień
Dobra. Wkrótce ruszy też nowa odsłona strony dziendobra.pl, na której
będzie można tę mapę zobaczyć.
Na jakie wsparcie ze
strony zespołu z Caritas
Polska mogą liczyć
liderzy Serc?
Wolontariusze, a więc również liderzy,
będą siłą Dnia Dobra. Komunikujemy
się z nimi za pomocą newsletterów
i materiałów formacyjnych oraz staramy się ich inspirować. W styczniu
stworzyliśmy cykl pięciu webinarów,
które nazwaliśmy Dobrymi Warsztatami. Były to zarówno spotkania
formacyjne, które prowadził brat Cordian Szwarc, zastępca dyrektora Caritas Polska, jak i spotkania z eksper-
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We wspólnocie siła
tami dotyczące tego, jak organizować
eventy, jak je dobrze wypromować,
jak kontaktować się z mediami i jak
przygotowywać dla nich informacje.
To umiejętności, które będą bardzo
przydatne również w przyszłości.
W ten sposób chcemy zachęcić diecezjalnych koordynatorów wolontariatu
i wolontariuszy, aby wzięli w swoje
ręce promocję lokalnych wydarzeń.
Czy liderzy mogą
proponować
wydarzenia
zorganizowane według
własnego pomysłu?
Jak najbardziej, wspieramy taką kreatywność. Na grudniowych Dobrych
Warsztatach, które miały formę
burzy mózgów, razem z najbardziej
doświadczonymi wolontariuszami
z całej Polski zastanawialiśmy się nad

możliwymi formami eventów i na tej
podstawie powstały Karty Wydarzeń. Te karty są punktem wyjścia
i źródłem inspiracji dla tych, którzy
nie mają doświadczenia w organizowaniu takich eventów. Dodam,
że w spotykaniu się, wspólnym realizowaniu celów widzimy wielką
wartość. To pozwala zawiązać silne
więzi i czerpać radość z działania,
a to przyciąga innych do uczestniczenia w wydarzeniach, a także do
włączania się do zespołów Caritas.
Czy Dzień Dobra będzie
miał również aspekt
typowo duchowy?
Ważnym elementem każdego wydarzenia lokalnego organizowanego
w Dniu Dobra będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Już teraz zachęcamy do wspólnego jej odmawiania.

Czy wydarzenia
odbywające się w Dniu
Dobra będzie można
obejrzeć w telewizji?
Jednym z naszych partnerów medialnych jest TVP. Do współpracy zapraszamy także inne stacje telewizyjne
i radiowe. Ponadto już teraz zachęcamy do śledzenia wydarzeń poprzedzających Dzień Dobra w mediach
społecznościowych Caritas Polska.
Chcemy, by wszyscy Polacy poczuli klimat Dnia Dobra, by włączali się
w wydarzenia lub po prostu byli w tym
dniu bardziej uprzejmi i życzliwi dla innych. By razem z nami tworzyli dobro!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Justyna Składowska

Nasz dom
„Nasz dom” to oficjalny utwór promujący
Dzień Dobra. Jego tytuł nawiązuje do idei,
jaka przyświeca tegorocznym obchodom święta
patronalnego Caritas.
Dom to nie tylko budynek. To również ojkos, czyli
domostwo, w którym domownikami stają się wszyscy,
którzy przekroczą jego próg. Gość nigdy więcej nie
jest obcym. Dzięki pracy Caritas i kilkudziesięciu tysięcy wolontariuszy słowo „dom” nabiera zupełnie nowego
znaczenia. Domy samotnej matki, domy dziecka, domy dla
migrantów i uchodźców, jadłodajnie, noclegownie, namioty
nadziei... W teledysku, który powstał do piosenki, udział
wzięli bohaterowie, którzy w pewnym momencie życia
w tych miejscach odnaleźli swój dom.

W utworze zaśpiewali
Agnieszka Musiał oraz
Mateusz Mate.O Otremba.
Produkcja muzyczna Jan Smoczyński,
producent wykonawczy Sylwia Smoczyńska.
Scenariusz i reżyseria Olga Czyżykiewicz.
Dziękujemy za udział wszystkim bohaterom teledysku!

Więcej na YouTube Caritas Polska oraz na dziendobra.pl
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Jednych trzeba budzić,
inni nie zmrużyli oka
– wolontariusze Caritas
nawet w najtrudniejszym
czasie starają się nieść
pomoc tak, jak potrafią.
Jak oblicza Robert Jadwiszczak, diecezjalny koordynator wolontariatu
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
w okresie największych obostrzeń
związanych z pandemią ponad 80%
Parafialnych Zespołów Caritas przeszło w tryb uśpienia. — Jednak obecna sytuacja wojny na Ukrainie stała
się głośnym budzikiem, po którym
wszyscy zerwali się na nogi — dodaje.
Czas dla całego świata, tak trudny
i uciążliwy, dał okazję do zweryfi-

kowania zaangażowania w pomoc
niesioną ubogim. — Elastyczność
to nasz wielki atut, możemy łatwo
dostosowywać sposób działania do
aktualnych potrzeb — zaznacza ks.
Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas. — Wolontariusze
nie są związani umowami czy wąskim
zakresem działań wyspecjalizowanym na konkretną grupę potrzebujących. Dzięki temu z łatwością wykorzystują zasoby, jakie otrzymują,
by docierać ze wsparciem — wyjaśnia
ksiądz dyrektor.
Obecny szok spowodowany inwazją
Rosji na Ukrainę i jej nieludzkim charakterem sprawił, że wolontariuszy
przybywa, nie tylko w szeregach Caritas. Każdy może znaleźć sposób
pomagania dostosowany do swojej
sytuacji życiowej. I każda pomoc
będzie się liczyć, bo morze potrzeb
ciągle się pogłębia.

>>

ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ

Najważniejsze,
że ktoś wysłucha
— W czasie pandemii trochę musieliśmy się uśpić, restrykcje nie pozwoliły nam np. prowadzić kawiarenki
— opowiada Agnieszka Syrnyk, skarbnik w PZC parafii pw. św. Trójcy we
Wrocławiu. — Wolontariusze mieli
chęci, natomiast podopieczni bali
się zarażenia, więc wszelkie porady
i konsultacje odbywały się telefonicznie, a tylko paczki żywnościowe
dostarczaliśmy do drzwi — wyjaśnia
Agnieszka. Szczególnego znaczenia
w tych dniach nabrał kontakt telefoniczny. — Najważniejsze było dla
nich to, że mogą do kogoś zadzwonić, że ktoś ich wysłucha, że jesteśmy. Mieliśmy taką sytuację, że pani
poparzyła się wrzątkiem. Zaraz do
nas zadzwoniła, a nam udało się do
niej przyjść i pomóc jej, załatwiliśmy
sprawnie wizytę w przychodni. Czy
jest pandemia, czy jej nie ma, tak samo
mocno jesteśmy zaangażowani w to,
co robimy. Teraz staramy się być jeszcze bardziej dyspozycyjni. My byliśmy, jesteśmy i będziemy — deklaruje
Agnieszka Syrnyk.
Podobne odczucia ma Bolesław
Stembalski, prezes PZC przy parafii
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
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pandemia

NAS NIE ZATRZYMAŁA,

wojna

ROZPĘDZIŁA

we Wrocławiu. Jego zespół w tym
roku będzie obchodził jubileusz
20-lecia nieprzerwanej działalności. — W naszym zespole dziewczyny nawet podczas największych
restrykcji odważnie pełniły dyżur
i przyjmowały potrzebujących. Z ufnością w opatrzność Bożą działaliśmy w miarę możliwości — deklaruje
i zastrzega, że stosują środki ochrony
osobistej, a każdy proszący o pomoc
również proszony jest o zasłanianie
ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
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Formacja i... akcja!
Niesienie pomocy nie może się odbywać bez dobrze uformowanych
wolontariuszy. — Nasza posługa
to dzieło miłosierdzia Kościoła, nie
tylko altruizm i działalność charytatywna, ale bardzo konkretne wypełnienie misji, jaką nam powierzył
Chrystus: mamy głosić Ewangelię
i pełnić uczynki miłości — mówi Robert Jadwiszczak.
Działalność formacyjna skierowana
do wolontariuszy, jaką podejmuje
Caritas, jest bardzo potrzebna, dzięki
niej bowiem udaje się zachować istotę działania w duchu caritas. — W naszej parafii raz w miesiącu odbywają
się wspólne dla nas i Akcji Katolickiej
spotkanie formacyjne. W czasie nasilenia pandemii spotykaliśmy się,
jeśli była taka możliwość — opowiada
Bolesław Stembalski.

O potrzebie działalności formacyjnej mówi również Regina Agatowska,
prezes młodego PZC w Piotrowicach.
— Ostatnio wyszłam z propozycją, żebyśmy się częściej spotykali i modlili,
a nie tylko przygotowywali paczki.
Zwłaszcza że trwają spotkania synodalne. W czasie pandemii nasz parafialny zespół nie rozwinął się tak,
jakbyśmy tego chcieli. Nie udało nam
się pozyskać nowych członków. Prosimy w parafii o włączenie się nowych
osób w naszą działalność — mówi
Regina i dzieli się radością płynącą
z nowych inicjatyw: — Na odpust św.
Katarzyny upiekłyśmy pierniczki i ze
sprzedaży udało się nam sfinansować
zakup paczek na święta dla naszych
podopiecznych. U nas na wsi ludzie
potrzebują więcej kontaktu z człowiekiem. Niektórzy są na bakier z życiem
parafialnym, jednak bardzo się cieszą
z tego kontaktu, pytają i rozmawiają o naszej działalności. I nas to też
podbudowuje. Człowiek potrzebuje
drugiego człowieka — podsumowuje
pani prezes z Piotrowic.

>>

Młodym
wystarczy iskra
Z reguły najmniej cierpliwi są młodzi.
I zawsze gotowi na jakąś akcję. Robert
Ruszczak opiekujący się Szkolnym Kołem Caritas we wrocławskim liceum
sióstr urszulanek, rozmawiał o tym,
co skłania młodzież do zaangażowania w dzieła Caritas. — Gdy szedłem
z nimi przygotowywać paczki dla
seniorów, to po drodze ich pytałem:
dlaczego idziesz? Robić dobro, robić
coś dla kogoś, to jest ich motywacja.
To pragnienie dobra, dzielenia się, pomagania jeszcze bardziej się wzmocniło podczas pandemicznej izolacji.
— U nas uczniowie tak byli spragnieni siebie i kontaktu z drugim człowiekiem, że wystarczyła tylko mała
iskra. Podobnie było, gdy wróciliśmy
przed wakacjami na ostatni miesiąc.
Zrobiliśmy spotkanie modlitewne, na
którym bardzo duża grupa uczniów
została po lekcjach, żeby się pomodlić, podziękować. Chcą coś robić,
w grudniu musiałem ograniczać ich
zaangażowanie ze względu na brak
miejsc do pomocy — ty byłaś wczoraj,
dziś nie pójdziesz, daj innym robić
dobro, prosiłem — wspomina Robert.
Pragnienie włączenia się w inicjatywy
Caritas potwierdzają inni nauczyciele.
Joanna Taratuta ze szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim opiekuje się
20 wolontariuszkami: — Po powrocie
do szkoły z nauki zdalnej one same
pytały, kiedy znów coś będziemy robić. Teraz działamy od akcji do akcji.
Jak coś trzeba zrobić, to dziewczyny
są gotowe. Przed pandemią spotykałyśmy się cyklicznie, co tydzień,
ale teraz zależy to od obostrzeń
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— mówi nauczycielka. Serca dziewczyn jednak są ogromne i swoim zasięgiem oddziaływania przekraczają
szkolne mury. — Włączyłyśmy się
w akcję „Serce w skarpetkach” organizowaną na rzecz osób w kryzysie
bezdomności korzystających z łaźni
prowadzonej przez wrocławską Caritas. Informacja została zawieszona
na stronie internetowej szkoły i okazało się, że również mieszkańcy Lewina przynosili odzież, która trafiła
do najuboższych. Oddziałujemy na
mieszkańców. Nawet jeśli nie mają
dzieci w szkole, to i tak wiedzą, gdzie
mają przynieść dary — z dumą mówi
Joanna Taratuta.
Obecnie wolontariusze zaangażowani są na przeróżnych polach działania, koordynując prace społeczności lokalnych niosących wsparcie Uchodźcom z Ukrainy. Zbiórka
finansowa i rzeczowa, sortowanie,
pakowanie i wysyłanie darów, organizacja noclegów i ich zabezpieczenie, spotkania integrujące i wspólne
wyjścia na zakupy. Te i wiele innych
działań pomocowych świadczą wolontariusze Caritas.

Wolontariusze
na zawołanie
Ogromną rolę w najtrudniejszym
okresie pandemii spełnili też wolontariusze niezwiązani bezpośrednio ze
strukturami Caritas, ale działający
akcyjnie, podczas zbiórek żywności
czy rozdawaniu darów. — Mieliśmy
trudny moment w jadłodajni prowadzonej przez nas we Wrocławiu.
W ciągu jednego tygodnia kolejka
oczekujących na zupę wzrosła z 500
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do 600 osób. Do tego musieliśmy
zmienić sposób wydawania na
maksymalnie bezpieczny dla pracowników i podopiecznych — relacjonuje Michał Brzezicki koordynujący projekt jadłodajni Caritas we
Wrocławiu. — Dzięki Bożej pomocy natychmiast pojawili się młodzi
wolontariusze, studenci z duszpasterstw akademickich — wspomina
koordynator.
Wolontariusze bardzo pomogli
w rozładunku i dystrybucji darów
pozyskanych przez Caritas Polska.
— To było ogromne wsparcie, przywracające nadzieję i pozwalające
utrzymać ciągłość niesienia pomocy — mówi ks. Dariusz Amrogowicz.
— Kiedy w sklepach nie mogliśmy
organizować zbiórek, a w kościołach
było niewielu wiernych, to żywność
przekazana z agencji rządowych pozwoliła na przygotowanie tysięcy
paczek dla seniorów. Wolontariuszom dała możliwość niesienia dobrego słowa i realnej pomocy swoim
podopiecznym, którym to dodało
otuchy — wyjaśnia dyrektor Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej.
Przed nami czas odbudowywania
wolontariatu w miejscach, które straciły zapał, w których wyczerpały się
ludzkie zasoby. — Chcemy pobudzić
wolontariuszy podczas spotkań, dni
skupienia i zjazdów, które planujemy
w najbliższym czasie. W niektórych
miejscach potrzebna była niemal zupełna wymiana osób, aby zespoły
parafialne odzyskały świeżość i wi-

talność. By mogły skutecznie nieść
Ewangelię miłosierdzia do wykluczonych i potrzebujących wsparcia
drugiego człowieka — mówi Robert
Jadwiszczak, diecezjalny koordynator wolontariatu.
Czas pandemii można było wykorzystać w różny sposób. Choć restrykcje dotykały i dotykają nas różne, to
nasza wyobraźnia miłosierdzia jest
w stanie nie tylko za nimi nadążyć,
ale jeszcze bardziej rozwinąć ideę
ewangelicznego pomagania w niecodziennych warunkach. Pandemia
była sprawdzianem dla naszych form
pomocy. Kiedy już mieliśmy nadzieję,
że ten etap dobiega końca, pojawiło
się kolejne wyzwanie przekraczające nasze wyobrażenia, ale jeszcze
bardziej ćwiczące nas w niesieniu
miłosierdzia. Zespoły i koła Caritas
muszą stanąć na wysokości zadania
i walczyć o godne warunki życia dla
ludzi, którym życie się sypie. Po to
jesteśmy. Obudzeni i pobudzeni do
działania.
Tekst Paweł Trawka,
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Zdjęcia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
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Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Archidiecezji
Przemyskiej Oddział
w Leżajsku to miejsce,
gdzie ludzie rodzą się na
nowo. Nowe umiejętności
i odrobina wiary
w siebie otwierają
na świat osoby
z niepełnosprawnością.
I wypuszczają je w świat…
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Chcąc zobrazować rytm życia
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku można by się pokusić o szczegółowe opisanie jednego dnia pracy,
który byłby odbiciem większości dni
w roku. Jest to jednak zadanie nie do
zrealizowana, bowiem w Warsztacie
na co dzień tyle się dzieje, że ze świecą szukać dwóch takich samych czy
choćby podobnych dni.

10 pracowni
Codzienna praca odbywa się
w dziesięciu pracowniach: poligraficzno-bibliotekarskiej, gastronomicznej, ekologiczno-wikliniarskiej,
rękodzielniczo-krawieckiej, gospodarczo-porządkowej, plastycznej,
wizażu i wyrobu biżuterii, odlewniczo-ceramicznej, rzemieślniczo-modelarskiej i przygotowania zawodowego. Nad każdą z nich czuwa sztab
specjalistów, którzy przydzielają
uczestników biorąc pod uwagę ich
możliwości i predyspozycje. Otwarty rynek pracy nie jest jednak zbyt
chłonny, dlatego każda z pracowni
przygotowuje uczestników do podjęcia pracy w różnych dziedzinach.
Rehabilitacja zawodowa opiera się
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również na praktykach, które cieszą
się dużym powodzeniem. Na przykład w ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy w pracowni gastronomicznej przygotowują i wydają
ciepłe posiłki dla osób bezdomnych
i potrzebujących z Leżajska i okolic,
zdobywając w ten sposób przydatne umiejętności zawodowe. W ciągu 21 lat istnienia Warsztat Terapii
Zajęciowej w Leżajsku wsparł wiele
osób z niepełnosprawnością, a dla
37 spośród nich stał się trampoliną,
dzięki której podjęli pracę zawodową.

rehabilitacja społeczna skupia się
na tym, by uczestnicy nabyli kompetencje społeczne, nauczyli się
zaradności osobistej, samodzielności i zbudowali poczucie własnej
wartości. Dzięki niej wiele osób
przyswoiło sobie zasady zachowania w określonych sytuacjach,
uwierzyło w siebie i otworzyło
się na kontakty z innymi – oto kilka przykładów: bardzo nieśmiała
osoba, która miała opory przed publicznym zabieraniem głosu, sama
podchodzi do piosenkarki i aktorki
Olgi Szomańskiej, chwali występ,
prosi o autograf i wspólne zdjęcie;

Uwierzyć w siebie
Rehabilitacja zawodowa nie byłaby
możliwa bez działań uspołeczniających. Prowadzona w Warsztacie
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autysta świetnie bawi się na koncercie Golec uOrkiestry prezentując
zachowania niewykraczające poza
jego akceptowalne formy; zadeklarowany domator decyduje się na
udział w kilkudniowej wycieczce
i wyjście poza swoją strefą komfortu i bezpieczeństwa; inny uczestnik
pierwszy raz w życiu udziela wywiadu w radiu, a jeszcze inny występuje
w telewizji. Dla tych osób to kamienie milowe w rozwoju. Oswajanie
uczestników z takimi wydarzeniami
sprawia, że pewne rzeczy, które nie
mieściły im się w głowach, stają
się faktem i czymś zupełnie normalnym.
Warsztat w Leżajsku współpracuje
z wieloma ośrodkami, dzięki czemu
uczestnicy mają szansę na integrację,
nawiązywanie nowych znajomości
czy wymianę doświadczeń. Podczas

wycieczek, wernisaży, pokazów, zawodów sportowych, pikników czy
konkursów każdy z podopiecznych
może zaangażować się w jego organizację czy zaprezentować swoje
umiejętności. Okazji jest naprawdę sporo, więc każdy znajdzie coś
dla siebie. Budowanie wspólnoty
i wzajemnej odpowiedzialności jest
ważnym elementem funkcjonowania Warsztatu. Jest to fundament
działania i ogromny potencjał, który pozwala uczestnikom na rozwój
i kształtowanie siebie.

To, co motywuje
Warsztatu z rytmu nie wybiła nawet pandemia. Co prawda ograniczyła ona w znaczny sposób udział
w praktykach zawodowych czy
różnych wydarzeniach, jednak nie
oznacza to wcale, że zwolniło się
tempo pracy. Z jeszcze większym
zapałem realizowane były założenia
rehabilitacji społecznej i zawodowej,
niezależnie od tego, czy była to praca
stacjonarna, zdalna czy rotacyjna.
Systematycznie napływały nowe
zamówienia, pojawiały się nowe
wyroby i innowacyjne rozwiązania
ułatwiające pracę. Instruktorzy mają
głowy pełne pomysłów, co przekłada się bezpośrednio na fakt, że ich
podopieczni nie mają czasu na nudę.
Trudności, które trzeba było pokonać, oraz zmiany okazały się bardzo
rozwijające dla obu stron.
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W działalności Warsztatu nie brakuje
sukcesów, które ogromnie uskrzydlają zarówno pracowników, jak
i podopiecznych. Jednym z ostatnich
było zdobycie II miejsca w kategorii
Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa w XVI edycji Konkursu Lodołamacze, którego finał odbył się pod
honorowym patronatem pierwszej
damy RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Było to jednocześnie ukoronowanie dwudziestoletniej działalności
Warsztatu. Certyfikat i srebrny
medal odebrała delegacja uczestników i pracowników Warsztatu na
Zamku Królewskim w Warszawie. Ta
nagroda była jak wiatr w żagle – pojawiło się pełno nowych pomysłów
na szkolenia, wydarzenia i eventy,
służące rozwojowi i zdobywaniu kolejnych sukcesów. A największym
z nich będą kolejne etaty na rynku
pracy zajęte przez podopiecznych
Warsztatu. Jak wisienki na urodzinowym torcie.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku to wyjątkowe miejsce. Jego historia to ludzie, ich sukcesy i porażki,
doświadczenia, radości i smutki. Dla
niektórych jest to miejsce, z którym
nie chcą się rozstawać, z kolei dla innych jest to skarbnica wiedzy i umiejętności, których nabycie pozwala na
rozwój osobisty i dobry start w rozpoczęciu kariery zawodowej.
Zainteresowanych zachęcamy
do śledzenia strony internetowej
wtzlezajsk.pl oraz profilu na Facebooku.
Tekst Patrycja Tomczyk,
Katarzyna Figiela-Molenda
Zdjęcia Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Oddział w Leżajsku
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Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród, grzechem
zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy
byli braćmi i siostrami (…). W nędzy grzechu, w naszych
trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła
i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam,
że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas
z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To
On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczynił
schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci
jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet
przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.
Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi
Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które
w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz
do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam
z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas:
„Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”.
Papież Franciszek, Akt poświęcenia całej ludzkości,
a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi,
25 marca 2022 r.
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Święta maryjne
i Dzień Matki
Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nie zapominajmy o nabożeństwach majowych i dniach
Jej poświęconych: 3, 7, 8, 13, 24 i 31 maja. Ona
jest naszą ucieczką i nadzieją na pokój. W tym najpiękniejszym z miesięcy przypomina także o całym
stworzeniu, któremu winniśmy troskę i poszanowanie. Pomyślmy też o naszej ziemskiej mamie.
Jaką sprawić jej niespodziankę 26 maja, w dniu jej
święta? Może wcale nie muszą to być kwiaty lub
rzecz, ale my sami, nasza obecność i uważność...

OTO MATKA TWOJA

CHWALCIE
Z NAMI
Panią świata
Maj w Kościele jest poświęcony
Matce Bożej. Przez cały miesiąc
odprawiane są nabożeństwa majowe,
będące najbardziej popularną formą
czci Matki Bożej w tym czasie.
Odbywają się w kościołach,
ale też przy krzyżach
i przydrożnych kapliczkach.
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W Polsce tradycja
nabożeństw majowych
sięga połowy XIX wieku
i zbiega się z powstaniem
najpopularniejszej w maju
pieśni maryjnej „Chwalcie
łąki umajone”. Na maj
przypada także wyjątkowa
liczba świąt, uroczystości
i wspomnień Matki Bożej.
Warto poznać ich historię
i znaczenie, by pełniej
w nich uczestniczyć,
oddając się w opiekę
Najświętszej Maryi Pannie.

3 maja

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski
Tytuł Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski mówi o obecności
Matki Bożej w historii polskiego narodu. Już Jan Długosz nazwał Maryję
Panią świata i naszą. O Matce Bożej
jako Królowej Polski i Polaków pisał
w XVI wieku poeta Grzegorz z Sambora. Z tytułem tym wiążą się konkretne wydarzenia i objawienia, które
miały miejsce w XVII w. 14 sierpnia
1608 roku mieszkający w Neapolu
jezuita, ojciec Juliusz Mancinelli, miał
objawienie. Maryja poleciła mu, aby
nazwał ją Królową Polski: „A czemu
mnie Królową Polski nie zowiesz?
Ja to królestwo wielce umiłowałam
i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie
pałają jego synowie”. 8 maja 1610 r.,
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kiedy duchowny przebywał w katedrze na Wawelu, Matka Boża objawiła mu się powtórnie, mówiąc:
„Jestem Królową Polski. Jestem
matką tego narodu, który jest
mi bardzo drogi”.
1 kwietnia 1656 r. w katedrze
lwowskiej król Jan Kazimierz
oficjalnie ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej:
„Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram”.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana
Kazimierza Episkopat Polski, z inicjatywy więzionego prymasa Stefana
Wyszyńskiego, dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi
i odnowienia ślubów króla Jana Kazimierza. 26 sierpnia 1956 roku około milion wiernych na Jasnej Górze
złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego. Wezwanie do Matki Bożej
Królowej Polski odnajdziemy w Litanii
loretańskiej, na którego umieszczenie zgodził się w 1908 Pius X. Matka
Boża Królowa Polski jest główną patronką archidiecezji częstochowskiej
i przemyskiej, była też patronką archidiecezji lwowskiej.

7 maja

Święto Najświętszej
Maryi Panny,
Matki Łaski Bożej
Maryję Bóg obdarzył swą
łaską, gdy została pozdrowiona przez Anioła słowami
„łaski pełna”. Ona tę łaskę przyjęła i zgodziła się na przygotowany dla niej Boży plan. Będąc „pełną
łaski” nie zatrzymuje tego daru dla
siebie. Podzieliła się nim z Elżbietą i dzieli się z nami. Matka Boża
Łaskawa, jest czczona szczególnie
w diecezji kieleckiej, a Jej wizerunek znajduje się w bazylice katedralnej w Kielcach. Sprowadził go
tu audytor sądu biskupiego w 1602
roku. Wkrótce obraz zasłynął jako
cudowny i zaczął przyciągać rzesze
wiernych. Obok ołtarza pojawiły się
liczne wota świadczące o wysłuchaniu próśb. Już około roku 1630
obraz po raz pierwszy ozdobiono
koronami, które skradziono w roku
1824. Ponownej koronacji dokonał
Jan Paweł II w 1991 roku podczas
uroczystej mszy świętej.
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Matka Boża Łaskawa jest także patronką Warszawy. Historia kultu zaczyna się od wprowadzenia obrazu
w 1651 roku, w obecności nuncjusza
papieskiego, do kościoła pijarów.
Nuncjusz odczytał bullę papieża
Innocentego X ustanawiającą święto Mater Gratiarum Varsaviensis na
drugą niedzielę maja. 11 lat później
przed obrazem modlono się prosząc
o ustanie zarazy. Po epidemii ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką
Warszawy, a także całego Królestwa
Polskiego. W czasie burzliwych losów Polski obraz był wielokrotnie
przenoszony i ukrywany. Obecnie
znajduje się w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej Patronki Warszawy
na ulicy Świętojańskiej w Warszawie.
W 1968 roku ustanowiono Matkę
Bożą Łaskawą Patronką Warszawy,
a w 1970 roku Stolica Apostolska
zatwierdziła uroczyście ten tytuł.
W 1973 roku kardynał Stefan Wyszyński dokonał uroczystej koronacji
obrazu papieskimi koronami. Przed
obrazem dwukrotnie modlił się Jan
Paweł II podczas swoich pielgrzymek. U Matki Bożej Łaskawej można
wypraszać łaski modląc się Litanią
do Matki Bożej Łaskawej i Modlitwą
do Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

8 maja

Święto Matki Bożej
Pompejańskiej
8 maja obchodzimy święto założenia
i konsekracji sanktuarium w Pompejach. Jego historia i historia znajdującego się w nim obrazu Matki Bożej
wiąże się z bł. Bartłomiejem Longo,
który szerzył modlitwę różańcową
w Dolinie Pompejańskiej. To on za-
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13 maja

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Fatimskiej

łożył sanktuarium ku czci Królowej
Różańca Świętego w Pompejach,
postarał się o obraz Matki Bożej
i ułożył znaną na całym świecie Suplikę do Królowej Różańca Świętego.
W 1879 roku Bartolo Longo śmiertelnie zachorował. Wówczas, gorliwie modląc się przed wizerunkiem
Matki Bożej Pompejańskiej, napisał
nowennę błagalną. Dziewiątego dnia
cudownie wyzdrowiał. Wkrótce napisał nowennę dziękczynną. Modlitwę zaaprobował papież Leon XIII,
a Jan Paweł II wielokrotnie cytował
ją w liście apostolskim „Rosarium
Virginis Mariae”. Do odmawiania
nowenny pompejańskiej w intencji ustania pandemii zachęcał też
papież Franciszek. Nowenną pompejańską modlimy się przez 54 dni.
Przez pierwsze 27 dni odmawiamy
15 tajemnic różańca, dodając trzy
9-dniowe modlitwy błagalne. Przez
następne 27 dni także odmawiamy
15 tajemnic różańca, dodając trzy
9-dniowe modlitwy dziękczynne.
Skuteczność nowenny potwierdzają
tysiące świadectw, dlatego też nazywana jest nowenną nie do odparcia.
Sama Maryja złożyła uzdrowionej
Fortunatinie Agrelli obietnicę, że
każdy, kto będzie modlić się w ten
sposób, otrzyma potrzebne łaski.

13 maja 1917 roku Matka Boża po
raz pierwszy objawiła się trójce dzieci – Franciszkowi i Hiacyncie Marto
oraz Łucji dos Santos – w okolicy
portugalskiej miejscowości Fatima.
Następnie przychodziła do nich
przez 5 kolejnych miesięcy. Kościół
katolicki po zbadaniu wydarzeń i treści objawień w 1930 roku uznał ich
autentyczność. W objawieniach Matka Boża zachęcała dzieci do pokuty
za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz
do modlitwy za pokój i uczestnictwa
w nabożeństwach do Niepokalanego
Serca Maryi, które dziś w kościołach
odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. 10 lat później zaczęły przychodzić w to miejsce liczne pielgrzymki,
wkrótce też rozpoczęto budowę bazyliki Matki Bożej Różańcowej, którą
ukończono w 1953 roku.
Każdego roku do Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów
pielgrzymów z całego świata. Fatimę
odwiedzali 13 maja także kolejni papieże. W 1967 roku, w 50. rocznicę
objawień, do Fatimy udał się Paweł
VI, by prosić o pokój na świecie oraz
o jedność Kościoła. Następnie Jan
Paweł II trzykrotnie odwiedzał Fatimę – w 1982 roku aby podziękować
za ocalenie życia w zamachu, w 1991
roku w 10 rocznicę zamachu oraz
w 2000 roku, by beatyfikować Franciszka i Hiacyntę oraz upublicznić
treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. 10
lat później bazylikę odwiedził Benedykt XVI, a w 2017 roku Franciszek,
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24 maja

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych

aby uczcić 100. rocznicę pierwszego
objawienia oraz kanonizować Franciszka i Hiacyntę.
Szczególne wydarzenie związane
z objawieniami Matki Bożej w Fatimie miało miejsce 25 marca tego
roku, w miesiąc i dzień po agresji
Rosji na Ukrainę. Papież Franciszek
dokonał w Watykanie doniosłego
aktu poświęcenia całej ludzkości,
a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Zwieńczył
w ten sposób miesiąc apeli o zatrzymanie wojny, którą nazwał „haniebną” i „odrażającą”. By wyjaśnić
ten gest, warto przypomnieć, że
w objawieniach fatimskich Maryja
prosiła o poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu, w przeciwnym
razie Rosja będzie szerzyć „swoje
błędy na całym świecie, podejmując
wojny i prześladowanie Kościoła”.
Obecnie figurka Matki Bożej Fatimskiej peregrynuje po Ukrainie w intencji pokoju. Fatimskie sanktuarium
użyczyło jej na prośbę arcybiskupa
metropolity Lwowa Ihora Woźniaka
z Ukraińskiego Kościoła grekokatolickiego.
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Święto ustanowił Pius VII w roku
1816 dla Rzymu i państwa kościelnego w podziękowaniu za opiekę Matki
Bożej nad Kościołem. Dzień święta nie jest przypadkowy – 24 maja
1814 roku papież został uwolniony
z niewoli Napoleona i mógł powrócić
do Watykanu, w którym przez pięć
lat nie było głowy Kościoła. W roku
1959, na prośbę biskupów polskich,
święto zostało wprowadzone w Polsce. Nabożeństwo do Matki Bożej
Wspomożycielki istniało już dużo
wcześniej, a jej kult sięga początków
chrześcijaństwa. Szczególnie mocno
rozwijał się w Bawarii – pierwszy
kościół pod wezwaniem Matki Bożej
Wspomożycielki stanął tu w roku
1624. Znajduje się tu figura Matki
Bożej, którą pielgrzymi witają okrzykiem Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).
Wezwanie „Wspomożenie wiernych,
módl się za nami” zostało włączone
do Litanii loretańskiej przez Piusa V.

31 maja

Święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
Święto Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w tradycji znane jest
też jako święto Matki Bożej Jagodnej. Wspomina ono nawiedzenie
Elżbiety przez Matkę Bożą, która
chciała podzielić się ze swoją krewną
wiadomością o Zwiastowaniu, a jednocześnie pogratulować jej długo
wyczekiwanego potomstwa. Maryja prawdopodobnie odbywała całą
drogę pieszo, pokonując około 150
km! Święto wywodzi się z religijności
chrześcijańskiego Wschodu. Powstało w XIII w. z inicjatywy franciszkanina, św. Bonawentury, który polecił
je celebrować braciom. Do liturgii
powszechnej zostało wprowadzone
przez Bonifacego IX w 1389 roku,
po wielkiej schizmie, by uprosić za
przyczyną Maryi jedność w Kościele. Początkowo święto obchodzone
było w lipcu, ale papież Paweł VI
przesunął je na 31 maja, by wypadało
po święcie Zwiastowania (25 marca), a przed Narodzeniem św. Jana
Chrzciciela (24 czerwca), co bardziej
odpowiada wydarzeniom opisanym
w Ewangelii. Słowa Elżbiety witającej Maryję: „Błogosławiona jesteś
między niewiastami” przywołujemy
odmawiając Pozdrowienie anielskie.
Wydarzenie to rozważamy też jako
jedną z radosnych tajemnic różańca.
Opracowanie Justyna Składowska
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Matki
NIEZŁOMNE

Historie tych kobiet są różne, choć w gruncie rzeczy podobne.
Uciekając przed wojną zostawiły swoje domy albo zgliszcza po nich,
decydując się na niepewną przyszłość w obcym kraju. Mając pod
opieką małe dzieci są zdane same na siebie i ludzi dobrej woli.
Nie wiedzą kiedy i czy w ogóle zobaczą jeszcze swoich mężów, którzy
zostali w ojczyźnie, ale nie mogą tracić nadziei. Tak jak tysiące innych
ukraińskich matek, które znalazły schronienie w naszym kraju.

68

>>

OTO MATKA TWOJA

Pieszo tunelem metra
23-letnia Iljana wraz z mężem Andriejem i ich 9-miesięcznym synkiem
Bagdanem opuścili Charków 4 marca. Kiedy spadły pierwsze bomby,
uciekli do stacji metra. Ludzie spali na
łóżkach polowych i na ziemi, z każdym dniem robiło się coraz bardziej
tłoczno. Słychać było uderzenia rakiet. Czasami ściany się trzęsły. Iljana
bała się o synka. W końcu rodzina
zdecydowała się jechać pociągiem
do Charkowa, a potem do Lwowa, ale
kiedy dotarli na stację w Charkowie,
nie udało im się wsiąść do pociągu.
Postanowili uciec samochodem, który został pod domem. Było ciemno,
transport publiczny nie kursował
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i obowiązywała godzina policyjna,
ale nie chcieli czekać na stacji do
rana. Postanowili iść tunelem metra. Szli po torach w ciemności przez
kilka godzin. Mieli tylko kilka minut
na spakowanie się. Dotarcie samochodem do granicy z Polską zajęło
im 6 dni. Wolontariusze pomagali im
znaleźć nocleg w szkołach, przedszkolach czy pokojach hotelowych.
Granicę przekroczyła tylko Iljana
z synkiem. Andriej został, żeby walczyć. Kiedy Iljana przyjechała na stację kolejową w Przemyślu, podeszli
do niej wolontariusze Caritas. Zaproponowali, że zabiorą ją do pokoju
dla matek z dziećmi. Tutaj dostaje
jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy
dla Bagdana.
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Uśmiech Iljany
Lili i jej sześcioletnia córka Iljana na
początku marca opuściły swój dom
na przedmieściach Kijowa. Wcześniej
Lili miała nadzieję, że wojna szybko
się skończy. Kiedy miejscowy szpital
został zbombardowany, postanowiła
uciec z córką do Polski. Nigdzie już nie
było bezpiecznie. Dotarcie do granicy
autobusem zajęło im 13 godzin, z których 8 musiały wytrzymać w temperaturze poniżej zera. Po stronie polskiej
natychmiast zajęli się nimi wolontariusze. Wraz z innymi rodzinami zostały zawiezione na dworzec kolejowy
w Przemyślu. Było tu duże zamieszanie, ciszę i spokój znalazły w strefie
dziecięcej Caritas. Wreszcie chwila
wytchnienia, Lili może się uspokoić,
uwolnić od stresu i napięcia. Są posiłki i napoje. — Czujemy się tu dobrze
zaopiekowane, wolontariusze Caritas
dbają o wszystko — mówi Lili. Iljana
bawi się z innymi dziećmi, a potem
siada koło mamy i ogląda kreskówki
na tablecie. Czasami się śmieje...
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Byle tylko odpocząć
28-letnia Ludmiła przysunęła wózek
bliżej grzejnika w namiocie Caritas.
Przygotowuje butelkę z mlekiem dla
3-miesięcznej córeczki Wiktorii. Na
zewnątrz jest zimno. Ludmiła ma pod
opieką jeszcze 5-letnie bliźniaki – Nastię i Konstantina. Dziś, po 5-dniowej
podróży, cała czwórka przyjechała
do Przemyśla. Kiedy opuszczali rodzinną Odessę, Ludmiła widziała,
jak rosyjscy żołnierze maszerowali
przez miasto. Czas naglił. Do Lwowa
dostała się pociągiem, gdzie noc spędziła z przyjaciółmi. Cały czas śledziła
wiadomości, chciała wyjechać tak,

by nie czekać na granicy z dziećmi
w minusowej temperaturze. W końcu
postanowiła zaryzykować. Znajomy
zawiózł ją wraz dziećmi w pobliże
granicy. Po krótkim czasie znalazła
autobus, którym przewozili rodziny.
Weszli do środka zostawiając stare
życie za sobą. Było zimno, bo z powodu kłopotów z paliwem pojazd był
słabo ogrzewany. Rodzina przytulała
się więc do siebie. Dojechali do Przemyśla, gdzie tysiące ludzi przyjeżdża
każdego dnia. Ludmiła z dziećmi stała
na parkingu zdezorientowana. Dzieci
były zmarznięte i głodne. Odwróciła
się i zobaczyła namiot Caritas Polska. Tutaj wraz z dziećmi znalazła
wytchnienie i mogła się ogrzać. Personel Caritas szybko zorganizował
dla nich nocleg w pobliskiej szkole,
do której wahadłowo kursuje autobus. Ludmiła bierze Wiktorię na ręce.
Pracownik Caritas wnosi walizki do
pojazdu. Dzieci szybko wskakują za
nimi. Nie mogą się doczekać, kiedy
znajdą się w łóżku. Przynajmniej dziś
wieczorem, bo Ludmiła nie jest pewna, co będzie dalej.
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Zostać bliżej granicy
27-letnia Wiktoria teraz już się trochę
uśmiecha. Jej roczna córeczka Sonia
bawi się w morzu przytulanek, które
wolontariusze zgromadzili w bramce
do piłki ręcznej. W pobliżu jest też
jej 4-letni braciszek Daniel. Wiktoria z dziećmi znalazła tymczasowe
schronienie w szkole podstawowej
w Przemyślu. Ich domem są dwa zsunięte ze sobą łóżka, których na sali
gimnastycznej szkoły jest 80. Dom
Wiktorii został w Mikołajewie. Kiedy
rozpoczęła się wojna, alarm powietrzny rozlegał się codziennie. Kiedy poszła po jedzenie, na niebie syczały
rakiety. Wszyscy rzucili się na ziemię
nie wiedząc, gdzie uderzą. Pierwsze
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dni wojny Wiktoria spędziła
z rodziną w schronie. Było
jednak coraz gorzej, w pobliżu ich domu runął most.
Wiktoria pokazuje zdjęcia
w telefonie komórkowym.
Chcąc zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo, zdecydowała się uciekać, ale jej mąż,
Siergiej, został. Spędziła
ponad dwadzieścia godzin
w niemiłosiernie zatłoczonym pociągu do Lwowa.
Było w nim podobno około 1000
osób. Spali, siedzieli i leżeli wszędzie.
Trudno było się ruszyć. W Przemyślu,
dzięki wolontariuszom Caritas, znalazła zakwaterowanie. Dzieci wreszcie
przestały się bać, zajęły się zabawą.

Wiktoria nie wie, co będzie dalej, wie
tylko, że nie chce oddalać się od granicy i od męża Siergieja...
Historie spisał Philipp Spalek
Zdjęcia Philipp Spalek
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Kobiety

NA MLECZNEJ
DRODZE

Takiego sera, jak
w gruzińskiej dolinie
Pankisi, nie ma nigdzie
na świecie. Wspaniała
przyroda, zielone zbocza
gór, rozległe pastwiska
– to miejsce zaprasza do
korzystania z tego, co ma
do zaoferowania. Wiedzą
to niezwykłe kobiety,
które rozwijają swoje małe
inicjatywy. Wspiera je
w tym Caritas.
Od zeszłego roku w regionie Kachetia w Gruzji trwa projekt Caritas
Polska prowadzony wspólnie z lokalną organizacją BRIDGE, którego celem jest wsparcie i promocja
lokalnej przedsiębiorczości wśród
rolników i podniesienie jakości produkowanych przez nich serów. Pod
tym formalnym tytułem kryje się
prosty cel: pomoc ludziom lepiej
robić to, co chcą i potrafią. Do tego
celu należy dodać także inny, bardziej przyziemny – aby działalność
przynosiła większy dochód, a same
produkty trafiły na szerszy niż tylko
lokalny rynek sprzedaży.
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W regionie wyrobem produktów
mlecznych zajmuje się wiele gospodarstw. Praktycznie każde ma co
najmniej kilka krów, które zaspokajają bieżące potrzeby żywnościowe
rodziny. Niektóre gospodarstwa były
w stanie powiększyć liczbę zwierząt i rozpocząć produkcję różnorodnych produktów mlecznych na
szerszą skalę, by sprzedawać je na
lokalnych bazarach czy w sklepach.
Jeszcze mniejsza grupa jest w stanie
taką działalność prowadzić regularnie dzięki stałym klientom i rynkom
zbytu. To właśnie do nich skierowany
jest projekt Caritas Polska. W szczególności ma on za zadanie wspierać
aktywność kobiet w wyznaczonych
miejscach.

Pomagamy
wykorzystując potencjał
W regionie Kachetii takim miejscem
jest dolina Pankisi. To, co czyni ten
obszar wyjątkowym, to zamieszku-

jący go Kistowie – gruzińscy Czeczeni, którzy przybyli tam w pierwszej połowie XIX wieku i budowali
własne, inne niż gruzińskie, tradycje
i zwyczaje. W latach 90. XX wieku,
na skutek konfliktu czeczeńsko-rosyjskiego, do Pankisi przybyło ponad
10 tysięcy uchodźców z Czeczenii, co
doprowadziło do tarć politycznych
i etnicznych. Swój burzliwy czas region ma już za sobą, ale nadal różni
się pod względem kulturowym, społecznym i religijnym od większości
regionów Gruzji, chociażby dominującym wyznaniem, którym jest islam.
Wciąż boryka się też z problemami,
które są powszechne w całym kraju. Jednym z nich jest bezrobocie,
które pociąga za sobą wyludnianie
regionu. Większość populacji utrzymuje się z rolnictwa i hodowli bydła,
jednocześnie wykorzystując każdą
okazję na dodatkowy zarobek czy
profesjonalizację działalności. Wyjątkową przedsiębiorczością wykazują
się kobiety, które latami prowadziły najpierw przydomową produkcję
wyrobów mlecznych, a następnie,

73

OTO MATKA TWOJA

dzięki wsparciu grantowym organizacji pozarządowych, rozszerzyły działalność sprzedażową
na lokalne rynki. Historie dwóch
beneficjentek programu dają nam
wgląd w potencjał, jaki drzemie
w kobiecej inicjatywie, a jednocześnie pokazują, że czasem nie
trzeba wiele, aby wiele zmienić.

Wiem, co chcę
osiągnąć
Aza Khangoshvili osiedliła się
w dolinie Pankisi 22 lat temu.
Mówi o sobie, że jest podwójną
uchodźczynią, bo jej rodzina pochodzi z Gruzji, ale musiała wiele lat
temu opuścić kraj. Żyli w sąsiadującej
Czeczenii, dopóki Aza nie zdecydowała się wrócić do swojej ojczyzny
i zamieszkać w dolinie Pankisi. Od
kobiety bije pewność siebie, a kiedy
mówi, jest skupiona i rzeczowa. Ma
świetny zmysł organizacyjny, a jej
plany na przyszłość są konkretne
i sięgają kilka lat naprzód. Teraz rodzina Azy żyje w miarę spokojnie,
ale początki nie były łatwe. Kiedy
kupowali pierwszych kilka krów,
finansowo było im ciężko. Jednak
po dwóch-trzech latach i z pomocą
pierwszych grantów kupili maszynę
do dojenia krów oraz inne urządzenia pozwalające utrzymać
odpowiednie warunki higieniczne. Tak Aza rozpoczęła
swój, jak sama mówi, „mały
biznes”, w który w tej chwili
zaangażowana jest cała rodzina – dorośli synowie dbają
o zwierzęta, podczas gdy ona
skupia się na samej produkcji
nabiału.
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— Jestem bardzo odpowiedzialną
osobą, jak zaczynam coś robić, to
zawsze doprowadzam temat do końca. Mam swoje cele, wiem, co chcę
osiągnąć — mówi Aza. A konkretnie
chciałaby rozwinąć swoją już bardzo dobrze prowadzoną działalność
produkcyjną. Choć wciąż w domowych warunkach, tworzy całą gamę
produktów na bazie mleka krowiego
– kilka rodzajów serów, śmietany
i samo mleko. Ma już stałych kupców
i miejsca sprzedaży, ale chciałaby
działać szerzej i bardziej profesjonalnie. — Udało nam się zbudować drugi
dom, w którym chcemy prowadzić
guest house, czyli agroturystykę.
Poza samym noclegiem, chciałabym
zaproponować turystom inne atrakcje, a produkcja sera to jedna z nich,
dlatego w nowym domu chcę mieć
przestrzeń do prowadzenia m.in. serowych warsztatów.
Dla Azy pomoc z projektu to skok
w profesjonalną działalność. Choć
już teraz regularnie bada mleko swo-
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ich krów w laboratorium
w Tbilisi, to chciałaby podobny sprzęt mieć u siebie
w formie małego, mobilnego punktu testowego.
A specjalistyczny sprzęt
w połączeniu z dedykowaną przestrzenią produkcyjną to wejście na zupełnie
nowy poziom działalności.
Z własnych środków nie
byłaby w stanie pokryć
wszystkich kosztów takiego przedsięwzięcia. Projekt Caritas Polska i BRIDGE daje jej taką możliwość.
Na co dzień Aza pracuje jako nauczycielka w lokalnej szkole. Na
wyrób produktów mlecznych poświęca wolny czas, a ten jest sobie
w stanie mistrzowsko zaplanować.
Mówi, że lubi być cały czas w ruchu,
ciągle coś robić. Największą radość
dają jej słowa uznania dla tego, co
robi – pochwały za wyjątkowy smak
serów, śmietany i masła, które wyrabia. Wiele lat praktyki nauczyło ją,
że samo wytwarzanie produktów
jest szczególnie istotne i wymaga
dbałości. Jednak dla Azy to jednocześnie najprzyjemniejszy element
procesu. — To wrażliwe produkty.
Zupełnie zmieniają formę, kolor
czy smak, jeśli dodamy więcej czy
mniej poszczególnych składników.
Bardzo dbam o to i jestem czujna
na każdym etapie produkcji. Jestem
też bardzo dumna z tego, że to, co
robię, jest doceniane – że ludziom
smakują moje produkty. Cieszę się,
gdy słyszę, że są jedyne w swoim
rodzaju.
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Zawsze były
krowy i ser...
W dolinie Pankisi, gdzie żyje Aza,
mieszka też Bela Mutoshvili. Wita
nas w swoim domu, w którym mieszka z mężem, córkami i wnuczkami.
Ser robi, odkąd pamięta, bo w gospodarstwie zawsze były krowy i od
małego podpatrywała, jak pracuje jej
mama. Kiedy po ślubie przeprowadziła się do rodziny męża, w posagu
wniosła dwie krowy. Naturalne było
więc, że zajmie się zwierzętami i dalej
będzie przerabiać mleko na różne
produkty. Choć na początku krów
było raptem kilka, teraz, po latach,
jest ich ponad 40, a w planach – łącznie 150. Podobnie jak Aza, Bela także
chce rozwinąć skrzydła powiększając
trzodę, a co za tym idzie, także samą
produkcję. Już teraz przygotowuje
tradycyjne sery z regionu Tusheti,
ale myśli o wprowadzeniu na rynek
nowego, mniej znanego w dolinie
Pankisi sera, a popularnego w niedalekim regionie Pszawetia. Dambal
khacho to miękki ser, który w Pankisi
byłby nowością.
Produkcja Beli, mimo imponującej
liczby zwierząt hodowlanych, jest
wciąż działalnością domową. Kobie-

ta korzysta ze specjalnych akcesoriów kuchennych, ale w najbliższym
czasie planuje zakup dodatkowych,
a samą produkcję chce przenieść do
oddzielnego pomieszczenia, które
spełniałoby wyższe standardy produkcji żywności. Podobnie jak Aza
Bela ma ambicje, aby robić więcej
i lepiej. Już teraz, w okresie wakacyjnym, krowami opiekuje się zatrudniony do tego pasterz. Wypasa
on zwierzęta na wyżej położonych
terenach porośniętych specyficzną
roślinnością, która decyduje o wyjątkowości mleka. Między innymi
dzięki tej praktyce sery z regionu
Tusheti mają niespotykany nigdzie
indziej smak.
Aktywność Beli onieśmiela. Jest dyrektorką miejscowego przedszkola,
działa w organizacjach pozarządowych, szefuje lokalnej radzie kobiet,
więc wypadałoby zapytać, czy tak
zwyczajnie ma czas na sen. Trzeba
dodać, że Bela ma 10 hektarów ziemi

i plany na zwiększenie liczby krów. To
wymagać będzie dodatkowej obory,
która już powstaje. Oprócz niej Bela
chciałaby stworzyć pomieszczenie
tylko do produkcji nabiału. To znów
wielkie wyzwanie, ale jak najbardziej
w zasięgu ręki. Pomoc z programu
znacząco przybliży Belę do celu.
Rok 2022 to początek drugiego modułu projektu, który rysuje się ambitnie: stworzenie oraz certyfikacja
Serowego Szlaku wraz z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi,
przeprowadzenie serii szkoleń dla
wyłonionych beneficjentów oraz,
w dalszej części roku, przekazanie
im dedykowanych grantów finansowych. Wartość tej części projektu
to blisko 500 tys. złotych. Wkrótce
możemy się spodziewać konkretnych
efektów tej pomocy, dlatego też niedługo znów spotkamy się z Azą i Belą,
by dowiedzieć się, jak sobie radzą.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Matej

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. www.gov.pl/polskapomoc

numer 1 – kwiecień 2022

75

OTO MATKA TWOJA
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PANI
Z GWADELUPY
Pracują w odległych regionach
świata niosąc Dobrą Nowinę
i pomoc materialną. Prowadzone
przez siebie dzieła miłosierdzia
zawierzają opatrzności Bożej,
a siebie oddają w opiekę Matce
Najświętszej. Tak jak posługujący
w Meksyku ksiądz Grzegorz, dla
którego szczególnie bliska stała
się Matka Boża z Gwadelupy
i którego w grudniu ubiegłego
roku odwiedziła delegacja
z Caritas Polska.
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W parafii księdza Grzegorza mieszkają ludzie pracowici, ale ubodzy,
nie może on liczyć na to, że datki
wiernych starczą na coś więcej niż
opłacenie osób zatrudnionych przy
miejscowym kościele. Tych najbiedniejszych, nierzadko głodnych parafian, wspiera Caritas Polska. Tak jak
i podopiecznych innych polskich misjonarzy, których na świecie pracuje
1883. Organizacja angażuje się także
w bardziej wymagające dzieła misjonarzy – budowę szkół, jadłodajni,
studni głębinowych, przyuczanie do
zawodu czy organizację miejsc pracy.
Włącza się także w pomoc w czasie
katastrof naturalnych i kryzysów
– np. takich jak ten, który nastąpił po
trzęsieniu ziemi w Meksyku w 2017
roku. Wówczas Caritas mogła działać
dzięki pallotynom, którzy byli obecni
na miejscu.
Meksyk to ogromny kraj, prawie sześć
razy większy niż Polska, w którym
mieszka 125 mln ludzi. Niektórzy żyją
nad ciepłym oceanem, inni na prerii,
a jeszcze inni w górach. Meksykanie to ludzie radośni, choć równocześnie niechętnie okazują emocje.
Skrywają je dla najbliższych. Z drugiej strony bardzo różnią się między
sobą, w zależności od regionu, który
zamieszkują. Ci z Tenango del Aire
są bardzo przywiązani do miejsca,
w którym żyją. Nie są otwarci na
zmiany i nowinki ze świata, chwalą
sobie tradycję. Niechęć do zmian dotyczy również życia duchowego – nie
chcą łączyć się w nowe wspólnoty.
Zamknięcie to jest skutkiem m.in. słabego wykształcenia i koncentrowania
się na zapewnieniu rodzinie bytu, co
w Meksyku nie jest łatwe. Określenie położenia Polski na mapie świata
jest dla nich zbyt trudnym zadaniem,
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mimo że polscy pallotyni posługują tu
już od 23 lat.

Jeden gringo we wsi
Ksiądz Grzegorz Rawiak SAC na misji
w Tenango del Aire w Meksyku pracuje od 2 lat, a misjonarzem jest już
od lat 11. Należy do zgromadzenia
pallotynów, a pochodzi z Krasnobrodu. Na swoją pierwszą misję wyjechał do Kolumbii, do miejscowości
Beyo, niedaleko Medelin. Posługiwał
tam przez dwa lata. Potem był proboszczem w dwóch wenezuelskich
parafiach – przez sześć lat w miejscowości Upata, a następnie w Guarenas. W Meksyku, w parafii, w której
znajduje się sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, posługuje sam. — Powołanie misyjne jest tajemnicą. Ja
do tej pory nie rozumiem, dlaczego
stało się to, co się stało. Zacząłem
rozważać wyjazd w czasie swojego
nowicjatu, po spotkaniu z misjonarzami w Wadowicach. Opowiadali
o misjach, o wyjątkowo otwartych
i radosnych ludziach, wyrażających
szczęście z uczestnictwa we mszy
świętej tańcem! Pamiętam, jak po
jednej rozmowie z misjonarzem podszedłem do mapy świata, na której
były zaznaczone pallotyńskie misje,
i wypatrzyłem Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce. Zacząłem uczyć się
języka francuskiego w trakcie seminarium, odbywałem w tym celu
również kursy językowe we Francji
i Belgii — wspomina ksiądz Grzegorz.
Boży plan dla księdza Grzegorza
był jednak zupełnie inny. Pracował
już od roku w jednej z radomskich
parafii, kiedy odezwał się do niego
kolega z seminarium z wiadomością,

że szukają pilnie misjonarzy do Kolumbii. Ksiądz Grzegorz początkowo miał opory, głównie z powodów
językowych, ale w końcu dał się
przekonać. Szybko nauczył się języka hiszpańskiego i zaczął posługę
w Ameryce Łacińskiej. Przyznaje,
że po pierwszych trudnościach zakochał się w misjach. Szczególnie
ciepło wspomina pobyt w Wenezueli, wśród – jak mówi – ludzi uśmiechu. I to pomimo sporych kłopotów
finansowych oraz nieprzechylnego
nastawienia wenezuelskiego reżimu.
Z Wenezueli ruszył do Meksyku,
gdzie posługuje do dziś, w pięknej
miejscowość Tenango del Aire. Szerzy kult Bożego Miłosierdzia, jak pallotyni przed nim, którzy przyjeżdżają
tu na misje już od 23 lat. Tenango del
Aire, gdzie mieszka 6000 osób, jest
oddalone o godzinę drogi od stolicy
kraju. Początki misji były trudne, bo
sanktuarium, do którego przyjeżdżają pielgrzymki (również z Polski), było
w opłakanym stanie. Jednak dzięki
dobroczyńcom i miejscowej ludności
udało się je odnowić.

Trudy codzienności
Popularność takich seriali, jak „Narcos” czy „Breaking bad”, sprawiła, że wielu z nas kojarzy Meksyk
z wszechobecną działalnością karteli narkotykowych. Obraz ten jest
oczywiście przesadzony, ale prawdą
jest, że w Meksyku nie brakuje przemocy. Wojna z kartelami pochłonęła
w ostatniej dekadzie ponad 150 tys.
istnień ludzkich. Zła kondycja słabo
opłacanej policji i powszechność
stosowanego przez przestępców
systemu haraczy nie ułatwiają pro-
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pracę się
tu szanuje
i źle jest
odbierane
lenistwo

wadzenia własnej działalności. Zdarza się, że do busów
wkracza uzbrojony napastnik, który zabiera pasażerom
portfele. Wysoka przestępczość w wielu regionach kraju wynika głównie z biedy, szacuje
się, że w niedostatku żyje nawet 50
mln ludzi. Trudno tu o pracę. Często widzi się mężczyzn stojących na
skrzyżowaniach ulic z kilofami czy
łopatami, którzy czekają na chiamby
– pracę choćby na jeden dzień, dzięki
której kupią jedzenie dla siebie i najbliższych. Meksykanie to pracowity
naród, pracę się tu szanuje i źle jest
odbierane lenistwo. W Tenango del
Aire, które specjalizuje się w rolnictwie, zarabia się średnio 30 dolarów
tygodniowo, co pozwala na skromne
życie. — Albo jemy, albo mamy się
w co ubrać, albo mamy buty, albo
budujemy. To jest tutejsza rzeczywistość. Ale wśród tych wszystkich
przeciwności losu i niepokojów żyje
się także z radością. Mówimy u nas
tak: dopóki starczy fasoli do jedzenia,
to brzuchy są pełne, a rodzina szczęśliwa — opowiada pani Paz z parafii
Miłosierdzia Bożego.
Niestety koronawirus położył się cieniem na życiu mieszkańców Meksyku. Zmarło blisko 300 tysięcy osób
i odnotowano 4 miliony przypadków
zachorowań. Tak wysokie liczby wy-
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nikają z faktu, że Meksykanie
są bardzo rodzinni i lubią się
nawzajem odwiedzać. Ponadto żyją w rodzinach wielopokoleniowych — wokół dziadków i pradziadków zbierają
się najbliżsi. Takie duże rodziny zaraza
dotknęła najmocniej, bo ich żywiciele
nie mogą zrezygnować z pracy lub
jej ograniczyć, dlatego codziennie
wychodzą, by np. sprzedawać tortille i inne meksykańskie potrawy na
ulicznych straganach. Służba zdrowia
nie jest przygotowana na dużą liczbę
chorych. Brakuje niemal wszystkiego,
dlatego nie zaskakuje widok kierowców karetek, którzy w czasie korków
chodzą między samochodami, zbierając od kierowców po kilka peso na
benzynę.
W dobie Covid-19 również realizacja
zadań duszpasterskich została mocno
ograniczona. Księża rzadko mogą odwiedzać wiernych w ich domach czy
zakładach pracy. Grupy parafialne nie
mogą się spotykać w salach. W Meksyku zostały wprowadzone bardzo
duże ograniczenia liczby wiernych

>>

dopuszczonych do udziału we mszach
świętych. By uczestniczyć w niektórych wydarzeniach, np. w dniu objawienia Maryi z Gwadelupy, trzeba
było wpisywać się na listę. Bardzo
bolesnym doświadczeniem dla księży
jest odwiedzanie chorych z ubogich
rodzin, którzy w warunkach urągających ludzkiej godności czekają na
śmierć. — Prosimy o modlitwę za
misje, za naszych wiernych, ale i za
nas. Za każdy gest wsparcia również dziękujemy. Bo nie wystarczy,
że idziemy do ludzi ze Słowem Bożym. Kiedy idziemy do ludzi, którzy
są biedni i głodni, musimy najpierw
zadbać o ich potrzeby materialne.
Dajemy im najczęściej despenso,
czyli paczuszki z jedzeniem oraz
podstawowymi środkami higieny.
O wiele łatwiej głosić misjonarzowi
Ewangelię, kiedy ma zapewniony byt
i może zaoferować ludziom wsparcie
materialne. Sami nie jesteśmy w stanie się wyżywić. Sam czasem odprawiam w niedzielę 7 mszy świętych
i to, co ludzie złożą na ofiarę, starcza
na pensje dla pracowników
parafii, a dla misjonarza

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska na spotkaniu
z ks. Grzegorzem i grupą dzieci
z parafii Miłosierdzia Bożego
w Tenango del Aire
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trzęsienia
ziemi
i erupcje
wulkaniczne
nie są tu
rzadkością

niewiele już zostaje. Są jednak cudowne rozwiązania,
Bóg stawia na mojej drodze
wyjątkowych ludzi, którzy
chcą pomóc! Dzieją się rzeczy, które trudno po ludzku
wyjaśnić. Ewangelia, która
realizuje się w życiu. To się często
dzieje na naszych oczach — opowiada
wyraźnie wzruszony ksiądz Grzegorz.
— Pomimo trudnych chwil w czasie
pandemii otrzymałem dużo światła
i pomocy od różnych instytucji. Bóg
tak okazał swoje wsparcie dla misji.
Wśród dobroczyńców są Caritas
Polska, Miva Polska i rzesza polskich
pielgrzymów — dodaje misjonarz.

Na potwierdzenie słów księdza swoim świadectwem dzieli się pani Paz
wraz z mężem Freddym: — Pomoc od
Caritas Polska była dla nas naprawdę zaskakująca, możemy to jedynie
nazwać cudem, bardzo niespodziewanym. Chce mi się płakać, ale to
ze szczęścia, bo nigdy w życiu nie
otrzymaliśmy pomocy na tak wielką
skalę. Nigdy o tym nawet nie marzyliśmy. Tak naprawdę, to czasem czujemy, że na to nie zasłużyliśmy, ale
jesteśmy bardzo wdzięczni Caritas.
To są emocje… bardzo wiele emocji! Myślę, że to właśnie Caritas jest
światełkiem, na które czekaliśmy. I to
nas zmotywowało, aby iść naprzód,
nie pozwolić sobie spaść z powrotem w przepaść, w której tkwiliśmy
— dodaje wzruszona kobieta.

Kiedy ziemia się otwiera
Meksyk położony jest w jednym
z najbardziej aktywnych tektonicznie obszarów na świecie. Trzęsienia
ziemi i erupcje wulkaniczne nie są
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tu rzadkością. Jedna z najpotężniejszych katastrof
nastąpiła w 1985 roku –
w czasie trzęsienia ziemi
o sile 8,1 w skali Richtera
zginęło około 40 tysięcy
ludzi, a ćwierć miliona straciło dach nad głową. Żyjąc w cieniu
wulkanów ludzie nie wznoszą okazałych budowli, nie chcą przeżywać
straty po kolejnej katastrofie naturalnej. Kiedy 19 września 2017 roku
trzęsienie ziemi o sile 7,1 stopnia
w skali Richtera nawiedziło stan Puebla, 115 kilometrów na południowy wschód od stołecznego miasta
Meksyku, z pomocą mieszkańcom
przyszła Caritas Polska. Katastrofa
pochłonęła około 370 istnień ludzkich, a rannych było blisko 6000 osób.
Na skutek wstrząsów zawaliło się 60
budynków, a tysiące innych zostało
naruszonych, m.in. bloki mieszkalne,
supermarkety, szkoły, świątynie. Do
dzisiaj wielu z nich nie udało się odbudować, głównie dlatego, że ludzie
nie mają na to środków, szacuje się
bowiem, że blisko połowa mieszkańców Meksyku żyje w biedzie.
— Czasami Polacy pytają mnie dlaczego buduje się mieszkania, szkoły
i szpitale w rejonach aktywnych sejsmicznie. Prawda jest taka, że ruchy
płyt tektonicznych są odczuwalne
na powierzchni tysięcy kilometrów
kwadratowych, dlatego ludziom
trudno przenieść się poza tą strefę.
Wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji jest Polska. Gdzie miałyby się
podziać miliony naszych rodaków?
— pyta retorycznie ksiądz Grzegorz.
W Tenango del Aire również doszło
do wielu zniszczeń. Jest to jeden
z najuboższych regionów w Meksy-

ku. Miejscowi są zatrudnieni głównie
w rolnictwie, przy uprawie kukurydzy,
fasoli, owsa i pszenicy. Jednak wiele
osób nie może znaleźć pracy. Jest to
dla nich szczególnie trudne, bo Meksykanie są z natury bardzo pracowici
i praca jest postrzegana jako wielka
wartość. Niestety w okolicy brakuje
dużych firm, które dałyby utrzymanie
wielu rodzinom. Kryzys na rynku pracy dodatkowo spotęgowała pandemia. Po katastrofie w pomoc włączyła
się Caritas Polska, która sfinansowała
odbudowę domów 42 najuboższych
rodzin. Dzięki wysiłkowi wielu ludzi
udało się uprzątnąć gruzy, postawić
mocne fundamenty, wzniesiono ściany, założono elektrykę i kanalizację.
Wszystkie te prace i materiały wyceniono na łączną kwotę 201 900 zł.
Udało się również wzmocnić dach
świątyni, zapewniając bezpieczeństwo wiernym. — Dzięki wsparciu od
Caritas Polska i parafii mogliśmy naprawić pęknięcia i wstawić kolumnę
podtrzymującą tę część domu, która
najbardziej ucierpiała w katastrofie.
Pomalowaliśmy również ściany. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie!
— mówi z entuzjazmem jedna z mieszkanek Tenango del Aire. Rzeczywiście
jej dom sprawia wrażenie zadbanego
i bezpiecznego. Uwagę zwraca spokój
rodziny, radość ze spotkania z przedstawicielami Caritas Polska i przede
wszystkim bliskość, jaką sobie wszyscy okazują. — Dla nas faktycznie
rodzina jest najważniejsza, a przede
wszystkim najważniejsze jest, aby
pozostała w łasce Bożej i aby Bóg
był z nami. Zawsze u nas było tak,
że ludzie jednoczą się w rodzinach,
nie możemy żyć bez rodziny. Nadal
można spotkać duże rodziny, które
żyją pod jednym dachem. Trzeba żyć
w jedności, bo jeśli ty dziś czegoś nie
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możesz zrobić, to my jesteśmy, żeby
ci pomóc — tłumaczy kobieta.

Solidarność świata
Caritas Polska działa w ramach struktury Caritas Internationalis, która
zrzesza krajowe Caritas z całego
świata. Jedną z przyjętych działań jest
wspieranie siebie nawzajem w razie
kryzysów. Tak też było po trzęsieniu
ziemi w 2017 roku. Wówczas Caritas
Polska przekazała Caritas Meksyk
kwotę w wysokości 783 489 zł. Fundusze przeznaczono przede wszystkim na odbudowę i remonty domów
i mieszkań. Zorganizowano także
szkolenia dla lokalnej społeczności
i osób powołanych do opracowania
strategii na wypadek kolejnej katastrofy. Dla tych ostatnich zakupiono
również laptopy i telefony oraz zapewniono im dostęp do Internetu.
Ponadto utworzono lokalne plany
zarządzania kryzysowego na wypadek przyszłych katastrof. Te działania
zmniejszą ryzyko szkód w przyszłości

Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Tenango del
Aire, gdzie posługuje ksiądz
Grzegorz
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i wzmocnią lokalne wspólnoty, tak by
umiały skutecznie i szybko działać
w razie katastrofy. Ksiądz Rogelio
Narváez Martínez, dyrektor Caritas
Meksyk, uważa, że edukacja jest konieczna, by ratować życie ludzi. Podkreślił też, że im większa niewiedza,
tym większa katastrofa. — Chcemy
wam dziś podziękować, bo wspólnie
wykonaliśmy tę pracę i społeczności
czują się wzmocnione — powiedział
ks. Martínez.
Jak podkreślił ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, który
w ostatnim czasie odwiedził Meksyk,
zaangażowanie organizacji i jej obecność w strukturze międzynarodowej
Caritas umożliwia owocną współpracę z Caritas Meksyk. Wspomniał także o nieocenionej pracy polskich misjonarzy na całym świecie: — Tutaj,
w Meksyku, nawiązaliśmy kontakt
z polskimi pallotynami, którzy przez
swoją wieloletnią posługę najlepiej
znają potrzeby tych ludzi. W imieniu
wdzięcznych mieszkańców Meksyku
pragnę wyrazić swoje podziękowa-

nie darczyńcom i zapewnić o naszej
modlitwie za wszystkich Polaków,
którzy są solidarni i dzielą się ze
światem miłością!
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski
Tłumaczenia z języka hiszpańskiego
Helena Krajewska

Jeśli chcesz mieć swój udział w kolejnych dziełach polskich misjonarzy, możesz:
 rzekazać wsparcie
p
przez stronę caritas.pl/
misjonarze
 ysłać SMS o treści
w
MISJE pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 okonać przelewu
d
z tytułem MISJE
na konto: 70 1020
1013 0000 0102 0002
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Matka Boża
pojednania
Jest wiele podobieństw między
duchowością polską a meksykańską. Szczególnie jeśli chodzi o zawierzenie Matce Bożej. W polskich
domach często można odnaleźć
wizerunek Pani Jasnogórskiej,
natomiast w Meksyku wszędzie
można spotkać wizerunek Matki
Bożej z Gwadelupy. Niektórzy
uważają, że jest on nieoficjalnym
godłem tego kraju. 12 grudnia,
na wspomnienie Matki Bożej
z Gwadelupy, do poświęconego Jej
sanktuarium przybywa z samego
Meksyku i okolic około 12-15 mln
pielgrzymów! Misjonarze cieszą
się, że ustanowiono w ten dzień
święto narodowe, bo dzięki temu
są mniejsze korki w mieście i wszyscy pielgrzymi są w stanie dotrzeć
do sanktuarium. Jest to także
pierwsze miejsce w Meksyku, jakie
odwiedzają przybywający tu misjonarze, chcą oni bowiem zawierzyć
Matce Bożej siebie, swoją pracę
i wiernych, wśród których będą
nieśli posługę.
Naczelne przesłanie Matki Bożej
z Gwadelupy objawione zostało
Juanowi Diego. 9 grudnia 1531
roku świeżo ochrzczony Indianin
szedł ze swojej wioski na katechezę do pobliskiego kościoła. Przechodząc przez wzgórze Tepeyac
usłyszał wołanie Matki Bożej,
która poprosiła go, żeby przekazał
biskupowi Meksyku Jej życzenie,
którym jest zbudowanie kościoła w tym miejscu. Biskup jednak
nie dał wiary słowom prostego
Indianina i poprosił go o dowód.

Podczas kolejnego spotkania z Juanem Diego Maryja zgodziła się na
przekazanie biskupowi dowodu.
Poleciła Juanowi, by udał się na
szczyt wzgórza Tepeyac i przyniósł
w swojej tilmie – płaszczu wykonanym z włókien agawy – róże.
Z ludzkiego punktu widzenia było
to zadanie niemożliwe do wykonania, bowiem w grudniu w stolicy
Nowej Hiszpanii (jak określano
wówczas tereny Meksyku) na takiej wysokości nie kwitną kwiaty.
A jednak Juan je znalazł i pospieszył do biskupa. Chcąc pokazać mu
kwiaty, Juan rozwinął swoją tilmę
i w tym momencie biskup i wszyscy świadkowie tego wydarzenia
padli na kolana. Na tilmie bowiem
widniał wizerunek Matki Najświętszej, który do dziś (!) można oglądać w sanktuarium.

to, że Maryja dotarła także do serc
wielu hiszpańskich kolonizatorów,
którzy przybyli na ziemie Indian
szerząc gwałt i spustoszenie. Stała się Tą, która zapoczątkowała
proces pojednania. W meksykańskim objawieniu Maryja nie prosi
o szczególne poświęcenie czy
modlitwy. Nie ma też dla ludzkości
otrzeźwiających wizji. Jej przesłanie to pocieszenie:

jestem tu i jestem
twoją Matką

Wieść o cudownym wizerunku
lotem błyskawicy rozniosła się
wśród miejscowej ludności. Juan
Diego zamieszkał w chacie przy
nowej świątyni ufundowanej
przez biskupa i opowiadał ludziom niezwykłą historię, która
wydarzyła się na wzgórzu.
Tilma z wizerunkiem Matki
Bożej okazała się w jego rękach potężnym narzędziem
ewangelizacyjnym. W ciągu
kolejnych ośmiu lat (do 1539
roku) nawróciło się ok. 9 mln
Indian. — Ta fala nawróceń
nie ma sobie równej w historii Kościoła. W tym obrazie
zapisany jest bowiem kod
(symbole funkcjonujące w kulturze Indian – przyp. red.),
który otworzył serca Indian.
To wtedy narodził się Meksyk
— tłumaczy ks. dr Eduardo
Chávez, znawca historii meksykańskiego Kościoła katolickiego. Prawdą jest jednak też

Matka Boża z Gwadelupy ubrana w szatę z paciorków; wizerunek znajduje się
w muzeum Jana Pawła II przy sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupy
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Miejsce

CUDÓW
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Siostra Weronika Sakowska,
pallotynka, przejmuje się losem
małych Kameruńczyków

Jedno z 54 państw
Afryki od dekad
przyciąga misjonarzy
z Polski. Szczególnie
korzystają na tym
dzieci, które chodzą
do zakładanych przez
siostry pallotynki
i pasjonistki placówek
edukacyjnych
w Kamerunie,
finansowych między
innymi przez
Caritas Polska.

numer 1 – kwiecień 2022

Mówi się, że Kamerun jest Afryką
w pigułce. Przed naszymi oczami
rozciągają się bezkresne wydmy Sahary na północy, nieprzebyty gąszcz
dżungli na południu, szerokie dorzecza ciemnych i tajemniczych rzek
na zachodzie i sawanny na wschodzie, przemierzane przez największe
ssaki lądowe świata. To wszystko
znajdziemy na obszarze półtora
raza większym od Polski, w kraju
zamieszkanym przez 25 milionów
ludzi – przedstawicieli tysięcy plemion o odmiennej kulturze, językach
i tradycjach. Wszystkich połączyło
powstanie nowoczesnego państwa
– z językiem urzędowym francuskim
i frankiem jako walutą – oraz miłość
do piłkarskiej drużyny kameruńskich
lwów. Wspaniały pejzaż w skali makro różni się jednak od tego, który
widać z bliska, o czym przekonaliśmy się odwiedzając w lutym tego
roku misjonarki prowadzące budowę
placówek edukacyjnych wpieranych
przez Caritas Polska.

Bieda na bogato
Kamerun znajduje się w samym sercu
Afryki, tamtędy przechodzą znaczące szlaki handlowe, to tam Portugalczycy zakładali swoje pierwsze
faktorie – od nich z resztą wywodzi
się nazwa państwa (od portugalskiej
nazwy rzeki Wouri – Rio de Camarões – czyli rzeki krewetek). Kamerun korzysta z dobrych warunków
rolniczych i eksportuje m.in. kawę,
drewno, kakao, banany, bawełnę,
gumę i bydło. Ze swoimi bogatymi
złożami ropy naftowej, boksytów
i rudy żelaza oraz zasobami drewna
państwo staje się coraz zamożniejsze. Jako symbol sukcesu gospodarczego podaje się jego rolę jako
gospodarza w tegorocznych mistrzostwach piłkarskich w Afryce. Kibice
z całego kontynentu mogli podziwiać
nowe stadiony i drogi. Obserwując
jednak codzienność mieszkańców
Kamerunu, na usta ciśnie się zasadnicze pytanie: czy władze chciały
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zapewnić obywatelom tylko same
igrzyska, nie rozwiązując prawdziwych problemów? Bo mimo niezaprzeczalnych sukcesów w kraju nadal
panuje wysokie bezrobocie, część
dzieci nie ma możliwości pójścia do
szkoły, a w wielu miejscowościach
nie ma pitnej wody – trzeba pokonywać znaczne odległości, by dojść
do jej najbliższego źródła.

Edukacja bez głodu
Pierwszymi katolickimi misjonarzami
w Kamerunie byli niemieccy pallotyni, którzy zaprosili do współpracy w 1892 roku siostry pallotynki.
W Yaounde pallotynki z Polski zaczęły posługę w 2012 roku, a od 2020
roku pracują w najmłodszej dzielnicy
miasta – Nkolbisson. Tam starają się
zapewnić dzieciom edukację. W 2018 roku ponad 3,3
mln dorosłych Kameruńczyków było analfabetami (6% społeczeństwa).
Niepiśmienni mają małe
szanse na znalezienie pracy
i są podatni na manipulacje
i kłamstwa nieuczciwych
osób. Ludzie zdają sobie
z tego sprawę, nawet ci naj-
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młodsi, dlatego nawet za cenę niedojadania są gotowi przeznaczyć swoje
oszczędności na edukację. Widzą
to misjonarki, dlatego postanowiły
przeciwdziałać tak analfabetyzmowi,
jak i niedożywieniu.
— Wracają do mnie obrazy sprzed
16 lat, z miasta Doume, gdzie zaczynałam swoją misję — mówi siostra
Weronika Sakowska. — Widzę, jak
zmęczone dzieci śpią na ławkach
w szkole. One nie miały siły słuchać tego, co nauczyciel miał im do
przekazania. Wtedy pomyślałam,
że trzeba dla tych dzieci zorganizować żywność. Problem
niedojadania jest powszechny,
dlatego we wszystkich placówniedojadanie
kach edukacyjnych misjonarze
Program
jest powszechne zabawę.
kładą nacisk na dożywianie
jest tak skonstru— dodaje.
owany, aby dzieci
mogły zdobyć umiejętności działania
Powstające w dzielnicy Nkolbisson
w grupie i przyswoić sobie zasady
pierwsze katolickie przedszkole pofunkcjonowania w społeczności.
mieści ok. 180 dzieci. Chętnych nie
Przedszkola w Kamerunie działają
brakuje, bo w promieniu 5 km nie ma
w systemie 3-letnim podzielonym na
drugiej takiej placówki. — Jak ja się
małą, średnią i dużą grupę nauczania.
cieszę, że siostry budują to przedKadrę zapewnia m.in. archidiecezja,
szkole. Moje wnuczki nie będą mupilnując, aby nauczyciele wykazywali
siały być wożone wiele kilometrów
się dobrym przygotowaniem.
od domu. Będę o nie spokojniejsza
i już zapewniam, że moje ukochane
Po zakończeniu budowy przedszkomaluszki będą pierwszymi
la rozpoczną się prace nad budową
zapisanymi do przedszkola
szkoły podstawowej na działce obok.
— mówi jedna z podekscyObie placówki są bardzo potrzebne,
towanych mieszkanek Nkolbo jeśli dziecko się nie uczy, musi
bisson, widząc postępy na
szukać jakiejkolwiek pracy. Nawet
budowie.
już młodsze nastolatki dźwigają
worki z węglem drzewnym, pracują
Zajęcia będą odbywały się
na placach budowy, noszą na głow języku francuskim. Dzieci
wach żywność na targowiska. W ten
zaczną naukę od poznawasposób zarabiają na nędzny posiłek
nia liter i cyfr oraz ćwiczenia
w ciągu dnia. Taka rzeczywistość
pisania kredą na tabliczkach.
sprawia, że znaczny procent mieszkańców Kamerunu to analfabeci.
Będą też miały dużo czasu na
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Zacząć od
fundamentów
Prace przy budowie przedszkola
ruszyły w październiku 2021 roku,
a ich zakończenie zaplanowano na
lipiec 2022 roku. Projekt przewiduje
m.in. cztery sale do nauczania i jedną
salę dodatkową dla starszych dzieci.
Budynek rośnie w oczach, tak jak
nadzieja tych, którzy będą się w nim
uczyć. Niestety problemem jest dostęp do pitnej wody, bo Nkolbisson
to nowa dzielnica, która dopiero się
rozwija. Misjonarki muszą postarać
się, by był do niej dostęp w przedszkolu. To pomoże utrzymać czystość i higienę oraz zmniejszy ryzyko
chorób. Problem częściowo rozwiąże
zainstalowanie trzech cystern, z których każda pomieści 2000 litrów
wody deszczowej.
Budowa przedszkola to dla sióstr
ogromne wyzwanie, ale cieszą się,
że zapewni ono edukację wielu pokoleniom dzieci. Na szczęście jego
utrzymanie nie będzie spoczywało
całkowicie na barkach sióstr – do
opieki nad placówką zostaną włączeni okoliczni mieszkańcy, którzy będą
m.in. utrzymywali nauczycieli. Kolejnym wyzwaniem dla sióstr będzie
wybudowanie szkoły podstawowej.
Oprócz funkcji edukacyjnej szkoła
spełni jeszcze jedno ważne zadanie
– pozwoli siostrom dłużej czuwać
nad dziećmi i utrzymywać kontakt
z ich opiekunami – rodzicami, dziadkami, ciociami. Siostry pragną brać
udział w ich formacji, dać im sposobność spotkania z żywym Kościołem.

OTO MATKA TWOJA

tynuację. Jedną trzecią kosztów pokryła już Caritas Polska ze środków
własnych, a drugą taką część pokryło
zgromadzenie. Jeśli nie zabraknie
wsparcia ze strony darczyńców, jest
szansa, że prace zostaną ukończone
w terminie.

przyjeżdżali do Carrieure do pracy
w kamieniołomach, które obecnie
są już zamknięte. Rozrosły się więc
domostwa biedoty. Ludzie żyją w ciasnocie, w złych warunkach higienicznych, bez dostępu do służby zdrowia
czy edukacji. Problemem jest brak

Latarnia w morzu
slumsów
W Yaounde Caritas Polska wsparła
również inne dzieło misjonarskie.
W Carrieure, najuboższej dzielnicy
stolicy, siostry pasjonistki prowadzą
szkołę podstawową wraz z przedszkolem, ale docelowo placówka
ta będzie stanowiła część kompleksu Centrum Dziecka. W jego
skład wejdą także: żłobek, szkoła
średnia, wyższa szkoła zawodowa
oraz szpital. W przeszłości ludzie

Dzięki siostrom pallotynkom
w Carrieure, biednej dzielnicy
Yaounde, powstaje
Centrum Dziecka

Prace budowlane trwają, ale jednocześnie zbierane są środki na ich kon-
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pracy i ziemi do uprawy roślin. Znając
sytuację miejscowej ludności zgromadzenie zakupiło teren w dzielnicy, na wzniesieniu, gdzie rozpoczęto
już inwestycję. Pierwszym zadaniem
było wydrążenie studni głębinowej
o głębokości ponad 75 m. Po zainstalowaniu pompy ręcznej woda
zaczęła służyć całej lokalnej wspólnocie. Dzięki siostrom do dzielnicy została również doprowadzona
elektryczność.
Szkoła i przedszkole sióstr pasjonistek działają od września 2021
roku, ale budynek nie jest jeszcze
ukończony – docelowo będzie miał
3 piętra. Kadra licząca 21 nauczycieli uczy języka francuskiego i angielskiego, wiedzy o świecie i matematyki, stawiając mocno na jej
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praktyczne zastosowanie. Dzieci
mają także lekcje religii, by dzięki
Bogu odnajdywały cel w życiu i wiedziały, że jako stworzenia Boże są
warte uwagi i miłości. Obecnie do
przedszkola i szkoły podstawowej
chodzi ponad 280 dzieci. Mają one
do dyspozycji 10 dużych sal lekcyjnych, ale do niedawna brakowało
w nich okien. W porze suchej do sal
wpadał pył, który podrażniał błony
śluzowe i pokrywał niemal wszystko – łącznie z przyborami szkolnymi
i posiłkami. Z kolei w porze deszczowej w pomieszczeniach często tworzyły się kałuże. Radość wszystkich
była wielka, kiedy wprawiono okna
ufundowane przez Caritas Polska.
Ze środków Caritas prowadzone
są również pozostałe prace w budynku. Niedługo dzieci będą miały
w szkole jadalnię, która przysłuży
się do utrzymania higieny. Już teraz
dzieci przychodząc do szkoły myją
ręce, ale posiłki spożywają w salach
lekcyjnych, bo na zewnątrz zwykle
jest dużo pyłu i owadów. W ostatnim
etapie przy szkole zbudowany zostanie plac zabaw dopełniając całości.
Uczniowie pochodzą z pobliskiej
okolicy. To dzieci bardzo biedne,
wiele z nich przychodzi do szkoły
brudnych i głodnych. Miewają braki w podstawowym wychowaniu.
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Ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska, poznaje
rzeczywistość w Kamerunie,
gdzie organizacja wspiera
budowę szkoły

Źródła prawdziwej
radości
Kameruńczycy są bardzo spontaniczni i bezpośredni w kontakcie. Chętnie
się witają i pytają „co słychać”. Często też mówią o swoim doświadczeniu obecności Pana Boga. Spotykają
się z Nim modląc się całym sobą. Zapominają wtedy o troskach, choroRodzice niektórych uczniów nie są
bach, cierpieniu, głodzie. Umieją też
w stanie uiścić symbolicznej kwoty
cieszyć się z najmniejszych rzeczy,
czesnego — mówi siostra Cypriana
poczytując je za błogosławieństwa
Ntemboh CP, dyrektor szkoły. —
od dobrego Pana. A takich rzeczy
Naszym marzeniem jest zapewniedzieje się w ich życiu coraz więcej
nie dzieciom możliwie najlepszych
dzięki polskim misjonarkom. — Nam
warunków do rozwoju. Wiemy, że
misjonarzom radość daje widok dzienie będziemy w stanie wesprzeć
ci chodzących do szkoły, jak zaczynawszystkich potrzebujących
ją nam samodzielnie czydzieci, ale staramy się potać swoje ulubione bajki
móc zmienić ich życie choi jak robią własnoręcznie
problemem laurki dla nas. Dzieci, któciaż trochę na lepsze. Życie
w tych slumsach jest bardzo
jest dostęp re jeszcze do niedawna
nie znały liter! — mówi
ciężkie. Pragniemy im pokado pitnej
siostra Edyta Budynek,
zać, że życie to coś więcej
wody
niż tylko to, co widzą na
będąca od 40 lat na mico dzień, że daje ono wiele
sjach w Afryce. — Wyjątmożliwości. Przy czym nie chodzi
kowe momenty to również te, gdy
nam tylko o warunki materialne, ale
schorowane osoby, dzięki naszej
również o sposób, w jaki postrzega
opiece i trosce, wracają do zdrowia.
się sens życia — opowiada siostra
Trudno nam wyrazić wtedy szczęCypriana.
ście. Siłę zapewnia nam modlitwa
do Pana i uczestnictwo w codziennej
Siostry pragną, by dzieci doceniały
mszy i adoracji. Gdyby człowiek nie
życie, aby przynosiło im szczęście
miał wiary, to ani jednego dnia by tu
pomaganie innym. Kiedy do szkoły
nie przepracował. Dziękujemy Panu
trafili pierwsi uczniowie, widać było
za każdy dzień, dziękując również
od razu, że będzie to raczej praca trudza wszystkich dobrodziejów, którzy
na. Wciąż nie jest łatwo, ale z każdym
wspierają nasze działania na rzecz
dniem widać postęp – dzieci zwracają
tych ludzi. My sił potrzebujemy dużo.
się do siebie i do dorosłych z większym
W końcu trafiamy do regionów, gdzie
szacunkiem, utrzymują w porządku
jest gorąco i gdzie chorujemy na troswoje otoczenie. Kiedy siostry widzą
pikalne choroby, takie jak malaria czy
ten rozwój, chcą dawać z siebie jeszcze
dur brzuszny. Śmiejemy się wtedy,
więcej.
że w końcu człowiek ma chwilę, by
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się położyć i odpocząć — opowiada
siostra Edyta.
Kamerun to miejsce pełne sprzeczności. Wydawałoby się, że trudy
życia powinny łatwo zniechęcać do
działania i odbierać nadzieję na lepsze jutro. Jednak ludzie tam znajdują
w sobie pokłady ufności i chęci do
zmiany. Mała inwestycja w ich życie,
potrafi zdziałać cuda. — To, co jest
trudne i czego się doświadcza w czasie posługi, która w moim przypadku
trwa już 36 lat, to świadomość, że nie
można pomóc wszystkim. Nie da się.
Ważne jest jednak, aby nie pominąć
człowieka, którego Pan Bóg stawia na
mojej drodze, żeby nie okazać obojętności i braku serca. Jeszcze nie było
takiego misjonarza czy człowieka,
który by wszystkich uszczęśliwił. Bo
nasze szczęście jest w Panu Bogu. Nie
można być obojętnym, warto być jak
ten dobry Samarytanin — podsumowuje siostra Weronika.
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Możesz wesprzeć projekty
misjonarzy w Afryce:
 okonując wpłaty za
d
pośrednictwem strony
caritas.pl/misjonarze
 rzesyłając dowolną kwotę
p
na konto 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
(tytuł wpłaty dla każdego
projektu jest podany na
stronie caritas.pl/misjonarze)
 ysyłając SMS o treści
w
AFRYKA pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)
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DOM DZIECKA
ZAMIENIĆ
W DZIEŃ DZIECKA
Wojna na Ukrainie spowodowała, że
wśród ubogich, bezdomnych, cierpiących
potrzebujących wsparcia jest rzesza dzieci.
I to tych najbardziej pokrzywdzonych
przez los – z domów dziecka czy
dotkniętych niepełnosprawnością.
Im właśnie niosą pomoc ośrodki Caritas,
takie jak ten w diecezji częstochowskiej,
który przyjął pod swoje skrzydła
ponad setkę najmłodszych.
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W marcu delegacja Caritas Polska odwiedziła ośrodek Caritas znajdujący się na terenie archidiecezji częstochowskiej, który
przyjął 85 dzieci z domu dziecka na Ukrainie wraz pięciorgiem wychowawców oraz 20 ukraińskich dzieci niepełnosprawnych
z rodzicami. Opieki nad tak dużą grupą podjęli się pracownicy diecezjalnej Caritas oraz wolontariusze z Polski i z zagranicy.
O niesionej przez ośrodek pomocy opowiada ks. Marek Bator, dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
Ktoś zadał mi pytanie, dlaczego zdecydowaliśmy się przyjąć tak dużą liczbę
dzieci z domu dziecka oraz dzieci niepełnosprawne, mając na myśli ogromną
odpowiedzialność, jaką na siebie nałożyliśmy. Wiem doskonale, że matki
zrobią wszystko, żeby obronić swoje
dzieci, ale kto obroni dzieci z domu
dziecka? Są same, przyjechały tylko
z 5 wychowawcami. Poza tym te dzieci mają wiele obciążeń, bo pochodzą
z rodzin dysfunkcyjnych. Nie wyobrażam sobie ich rozdzielania i lokowania
w mniejszych placówkach. Przyjęcie ich
to ogromne wyzwanie dla nas, ale są
u nas wszystkie. Musieliśmy zapewnić
odpowiednią liczbę osób zajmujących
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się obsługą ośrodka. Zatrudniliśmy nowych pracowników, ale korzystamy też
z pomocy wolontariuszy. Teraz są u nas
wolontariusze z Włoch i z Ameryki. Za
tydzień będziemy mieli kolejną grupę
wolontariuszy z zagranicy. Przychodzą
też harcerze, uczniowie ze szkół, strażacy. Zajmują się dzieciakami, prowadzą
zajęcia edukacyjne i rozrywkowe, pracują w magazynie przy sortowaniu rzeczy,
wydają posiłki w kuchni. Każdego dnia
pomaga nam ok. 30 wolontariuszy. Największym problemem, jaki się pojawia
przy tak dużym ośrodku, jest jego utrzymanie. Na przykład koszt dziennego
zużycia gazu wynosi 1800 zł, dlatego
wsparcie finansowe jest dla nas bardzo

ważne. Dzięki niemu zapewniamy dzieciom to, czego najbardziej potrzebują,
np. niedługo będziemy musieli im kupić
buty, bo zmienia się sezon, a one rosną.
Praca u nas jest ciężka, bardzo ciężka,
od świtu do nocy, ale będziemy to robić,
na ile nam starczy sił. Wiem, że nie będą
to dwa czy trzy tygodnie, ale miesiące.
Nawet jeśli dzieci wrócą na Ukrainę, to
będziemy musieli nadal się mobilizować
i zorganizować dla nich chociażby łóżka,
bo słyszałem od wychowawców, że ich
dom jest zdewastowany przez rosyjskich najeźdźców. Mamy bardzo trudne
zadanie, ale dzięki naszej pracy dzieci
odzyskują równowagę, są uśmiechnięte.
To najważniejsze.
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Do ośrodka goszczącego dzieci z Ukrainy, przyjechała, wraz z delegacją Caritas Polska, Ida Nowakowska, tancerka,
aktorka, prezenterka telewizyjna i osobowość telewizyjna, która została ambasadorką działań Caritas związanych
z pomocą ukraińskim dzieciom. Jej wizyta okazała się dla dzieci ogromną atrakcją, bowiem gwiazda potrafiła je ucieszyć
wspólnym tańcem i zabawą z wrodzoną sobie charyzmą. Dla pani Idy problemy dzieci są szczególnie bliskie, bowiem
w ubiegłym roku sama została mamą. Tak wspomina wizytę w ośrodku Caritas.
Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co
robi Caritas. Tym dzieciom dano dach
nad głową, i to nie taki tymczasowy.
Byliśmy tam gośćmi, ale już po chwili czuliśmy się częścią tej rodziny. Po
pierwsze dlatego, że te dzieci są bardzo
otwarte, są wdzięczne za każdą chwilę,
którą się im poświęca. Ja jako mama to
rozumiem, ale myślę, że wystarczy być
człowiekiem, żeby rozumieć, jak ważna
jest miłość, ciepło drugiego człowieka,
jego uwaga. Tego potrzebują te dzieci.
Mówią, że warunki w ośrodku w Polsce
są bardzo dobre, lepsze niż w domu
na Ukrainie, ale tęsknią do swoich rodziców, którzy jednak gdzieś tam są,
którzy czasami je odwiedzali. W ośrodku są też dzieci niepełnosprawne ze
swoimi rodzicami. Mają zapewnioną
rehabilitację, ale też organizowany jest
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dla nich pobyt w innych wyspecjalizowanych ośrodkach. Te dzieci wymagają
specjalnej atencji, leków, profesjonalnej
opieki medycznej. Jestem pod wielkim
wrażeniem tego, co Caritas robi, jak
wielopłaszczyznowa jest ta pomoc.
Pracownicy i wolontariusze Caritas to
tacy niewidzialni bohaterowie, których
działania potrzebują nie tylko osoby
dotknięte brutalną wojną na Ukrainie.
Kryzysy są przecież na całym świecie
i Caritas tam działa. Mówię o tym, bo
chciałabym, żeby cały świat się o tym
dowiedział. Więc jeśli chcesz zrobić
coś dobrego, możesz wesprzeć Caritas
w Polsce, bo ta pomoc może zmienić
życie człowieka na lepsze.
Opracowanie Justyna Składowska
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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WOLONTARIAT
DODATEK

Na kolejnych stronach znajdziecie materiały, które
przygotowaliśmy z myślą o Was, czcigodni księża
proboszczowie, drodzy wolontariusze, przyjaciele Caritas.
Plakaty, aktywności, materiały liturgiczne, dobre pomysły
w atrakcyjnej graficznie formie na pewno pomogą Wam
zaplanować spotkania we wspólnocie oraz działania
związane z przeżywanym w Kościele czasem.

PLAKATY

wytnijcie je i powieście w miejscu,
w którym spotykacie się ze swoją
wspólnotą, jeśli potrzebujecie ich
w formie do druku, piszcie do nas

WEŹ I ZRÓB

garść dobrych pomysłów
związanych z najbliższymi
miesiącami i wydarzeniami
w Kościele – zastosujcie je
w praktyce

MATERIAŁY LITURGICZNE

wykorzystajcie je na spotkaniach
wspólnoty, w czasie mszy świętej
i do rozważań w ciszy

SCENARIUSZE SPOTKAŃ

przeczytajcie je i zostańcie
reżyserami spotkań ze swoją
wspólnotą – zaangażowanie
zawsze procentuje!

przed Wielkanocą
Budujemy wspólnoty parafialne,
wspólnoty Caritas i zapraszamy do
nich mężczyzn. Zapał wolontariuszy
będzie potrzebny do działania
w Dniu Dobra.

Wielkanoc i Dzień

Dobra

Intensywnie przygotowujemy
działania wspólnotowe na Dzień
Dobra, rozdzielamy zadania
w zespole, robimy listy potrzebnych
rzeczy, inspirujemy się postawą
św. Faustyny.

Maj, miesiąc Matki Bożej
Dla niej świat przyodziewa się
w najpiękniejsze kwiaty i wychwala
jej dobroć. Mama, ta niebieska i ta
ziemska, jest bliska każdemu z nas.
Odnówmy pobliską kapliczkę,
zabierzmy mamę na spacer albo
ciastko. Zróbmy coś dla stworzenia,
które chwali z nami Boga.
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Bądźcie z nami,
by cieszyć się dobrem, które jest wokół nas!

Pikniki, koncerty, kiermasze, gry, biegi… Zespoły Caritas, czyli tzw. Serca, pracują nad
wydarzeniami, które będą tworzyły Dzień Dobra. Tych Serc bije już 900! Może coś
ciekawego będzie się działo właśnie w twojej parafii? Jeśli nie, zapraszamy na wydarzenia
wiodące, które są organizowane przez zespoły Caritas w 14 diecezjach i archidiecezjach:
częstochowskiej, katowickiej, krakowskiej, przemyskiej, szczecińsko-kamieńskiej, bielsko-żywieckiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej,
zielonogórsko-gorzowskiej, włocławskiej, poznańskiej, radomskiej.

W Dniu Dobra
wspieramy
miejsca, które
są domem.
To ośrodki Ca
ritas
świadczące po
moc
potrzebującym
, z których
wiele przyjmuj
e uchodźców
z Ukrainy.
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WYBRANE ATRAKCJE:

,46 zł
(koszt 2

BIELSKO-BIAŁA I ŻYWIEC:
• Koronka do Miłosierdzia Bożego
prowadzona przez biskupów
• liczne koncerty, w tym dwa finałowe
o godz. 18.00
• wieczór uwielbienia
• koronka z balonów wypuszczona
do nieba
• całodniowa ewangelizacja
w jadłodajniach, więzieniach,
noclegowniach i ośrodkach
odwykowych.
POZNAŃ:
• koncert Arki Noego
• wieczór uwielbienia
• gala
CZĘSTOCHOWA:
• Wytańczyć DOBRO, czyli festyn
z koncertem Warszawskiej Orkiestry
Sentymentalnej
WARSZAWA:
• koncerty w Centrum Praskim
Koneser i wydarzenia towarzyszące

KATOWICE:
• k oncerty pod Spodkiem
w godz. 12.00-18.00
• prezentacja ośrodków Caritas
• wystawa fotograficzna
PRZEMYŚL:
• piknik rodzinny „Caritas seniorom
i niepełnosprawnym”
• prezentacja zespołów regionalnych
i lokalnych produktów
RADOM:
• msza św. z biskupem Markiem
Solarczykiem o godz. 12.00
• festyn na rynku głównym
•K
 oronka do Miłosierdzia Bożego
o godz. 15.00
• koncerty w godz. 16.00-21.00
• k oncert gwiazdy wieczoru, zespołu
gospelowego TGD
• stoiska z regionalnymi produktami,
liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych

BYDGOSZCZ:
• Festyn Dobra z prezentacją działań
diecezjalnej Caritas
• koncerty zespołów MTA, Duża
Rajska Kawa i TATU
• imprezy towarzyszące – aukcje,
wystawy, warsztaty
• trasa konna dla dzieci
KIELCE:
• Festiwal Dobra w parku miejskim
SIERADZ I WŁOCŁAWEK:
• 2 koncerty i festyn

JESTEŚ
LIDEREM SERCA?
Jeszcze możesz zarejestrować
wydarzenie: https://dziendobra.pl/
rejestracja-nowego-wydarzenia/

Noclegi
w Centrum Okopowa
w Warszawie

Obiekt jest
dostosowany
do wymogów
bezpieczeństwa
związanych z pandemią.
Część hotelowa oraz
gastronomiczna
są przygotowane
i czekają na gości.

w w w.centrumokopowa.pl

W kuchni

Centrum Okopowa cały czas
powstają ciepłe posiłki, które
można odebrać osobiście
lub zamówić dostawę do domu.
Zapraszamy
do składania zamówień

KONTAKT:
ul. Okopowa

55, 01-043 Warszawa
+48 22 33 48 570

W y b i e r aj ą c o f e r tę C e nt r um O ko p o w a
w s p i e r a s z dzi a ł a ln o ś ć C a ri t a s P o l s k a

recepcja@centrumokopowa.pl
centrumokopowa.pl

