
Drogi Darczyńco programu Rodzina Rodzinie!
Święto Zmartwychwstania Pańskiego to zwycięstwo dobra nad złem, życia nad 

śmiercią, nadziei nad smutkiem. W tym dniu, szczególnie w obliczu pandemii i wszystkich 
trudności i niepokojów związanych z zagrożeniem zarażenia wirusem, pragniemy podzielić 
się z Tobą wielką radością. Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech i wszelkie 
zło. Jest z nami w każdej chwili życia.  

Jesteśmy pełni wdzięczności, ponieważ serca Polaków nie pozostały obojętne na 
trwającą na Bliskim Wschodzie wojnę. 

Chcemy podziękować Ci za Twoją postawę współczucia i troski o drugiego człowieka, 
że nie zostawiłeś potrzebujących pomocy i wsparłeś tych, którzy cierpią w wyniku 
konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Niezależnie od siebie Ty i inni  ludzie dobrej 
woli zaangażowaliście się w pomoc rodzinom z Syrii i ze Strefy Gazy. 

W czasie, kiedy wspólnie pochylamy się nad tajemnicą Wielkiej Nocy, dobrze jest 
wiedzieć, że świat jest pełen ludzi takich, jak Ty, gotowych pomagać innym.

Wierzymy, że Pan Jezus Zmartwychwstały jest w sercach tych, którzy pomagają, i tych, 
którzy tę pomoc przyjmują. Teraz, w tym trudnym dla całego świata czasie pandemii, 

Syria stała się całkowicie bezbronna, bez 
szpitali, które zostały zniszczone, lekarzy 
i leków. Można spodziewać się znacznej 
liczby zachorowań i zgonów, zwłaszcza 
wśród ludzi starszych, których wojna 
pozostawiła samych sobie.

Wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się, radujcie,  
bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.  
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi alleluja!
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Zachęcamy Cię, abyś nadal pamiętał o ludziach, którzy bez naszej pomocy nie dadzą sobie rady, 
i wzbudzał w innych chęć wspierania rodzin na Bliskim Wschodzie poprzez włączenie się w program 
Rodzina Rodzinie. Teraz większość z nas myśli o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich, ale warto 
pamiętać także o mieszkańcach Syrii i Strefy Gazy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji.

Owoce Zmartwychwstania będą trwały na ziemi dopóty, dopóki choćby jeden człowiek bę-
dzie patrzył z miłością na drugiego człowieka i będzie gotowy gotowy do pomocy każdemu, kto 
jej potrzebuje.

Rodziny na Bliskim Wschodzie są Ci wdzięczne, modlą się za Ciebie, a my życzmy Ci wytrwałości, 
spokoju w sercu i nadziei, którą niesie Zmartwychwstały Pan.

Ks. Marcin Iżycki,

Dyrektor Caritas Polska

PS.  Możesz pomóc poprzez wypełnienie deklaracji na stronie internetowej programu 
rodzinarodzinie.caritas.pl i wsparcie konkretnych rodzin potrzebujących w formie patronatu 
rocznego albo gestu solidarności (wpłaty jednorazowej).  

Możesz pomóc:

Dziękujemy!

50 zł 50 zł 50 złwystarcza na miesięczny 
zapas pampersów lub 
zakup leków na choroby 
chroniczne

miesięczny koszt najmu 
mieszkania lub miesięczny 
koszt wyżywienia 
2-osobowej rodziny

koszt ogrzewania 
mieszkania na 3 miesiące 
i bieżące opłaty za media

50 zł 490 zł180 zł


