
Jałmużna Wielkopostna
W tym trudnym czasie pandemii, w którym każdy z nas mierzy się

z osobistymi ciężarami, prosimy Was o dołożenie swojego ziarna 

wrażliwości, które pozwoli wykiełkować nadziei trójki dzieci, czekających 

na pomocną dłoń. Wspólnymi siłami chcemy do Lucy, Ndagire i Johna Paula

wysłać setki takich dłoni, które otrą łzy, podniosą z cierpienia i 

pomogą w drodze do pustego grobu, aby tam wspólnie usłyszeć:
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Jałmużna 
Kochani Przyjaciele,

Pewien czas temu, dzięki Waszemu sercu i zaangażowaniu, wspólnymi siłami, 

wsparliśmy misyjne działania w Ugandzie, które prowadzą tam franciszkańscy 

misjonarze, w tym kontaktujący się z nami  o. Wojciech Ulman.

W tym roku, w okresie refleksji i oczekiwania na radość ze Zmartwychwstania, 

chcielibyśmy zaprosić Was do pochylenia się nad losem jednej z ugandyjskich rodzin, 

której chcemy w tym roku podarować nasze wsparcie.

Elizabeth, samotnie wychowująca troje dzieci, była jedną z rodzin, która dzięki 

Waszemu otwartemu sercu, otrzymała wsparcie w poprzedniej akcji. Sytuacja 

rodziny w ostatnim czasie uległa jednak znacznemu pogorszeniu, gdyż u Elizabeth 

zdiagnozowano chorobę nowotworową. Kobieta nie mogła już pracować, ale 

wierzyła, że uda się jej wyzdrowieć i zadbać o przyszłość swoich dzieci. Niestety, w 

ubiegłym miesiącu otrzymaliśmy smutną informację od o. Wojciecha o śmierci 

Elizabeth. 

Lucy, John Paul i Ndagire stracili ukochaną mamę i z dnia na dzień musieli stać się 

dorosłymi, odpowiedzialnymi za swoje życie i utrzymanie. Każde z dzieci uczy się w 

szkole, każde z nich chce się dalej kształcić i przygotować do zawodu, który zapewni 

im utrzymanie. Niestety realia życia sprawiają, że aktualnie dzieciom brakuje środków 

na bieżące utrzymanie, pod znakiem zapytania stoi też ich dalsza edukacja.

W tym trudnym czasie pandemii, w którym każdy z nas mierzy się z osobistymi 

ciężarami, prosimy Was o dołożenie swojego ziarna wrażliwości, które pozwoli 

wykiełkować nadziei trójki dzieci, czekających na pomocną dłoń. Wspólnymi 

siłami chcemy do Lucy, Ndagire i Johna Paula wysłać setki takich dłoni, które 

otrą łzy, podniosą z cierpienia i pomogą w drodze do pustego grobu, aby tam 

wspólnie usłyszeć  „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
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