
 

Pomoc Ukrainie 
 
 

W związku z wojną, która toczy się na Ukrainie Caritas Diecezji Pelplińskiej 
włączyła się w działania charytatywne związane z pomocą humanitarną. 
Caritas Diecezjalna prosi wszystkie Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne 
Koła Caritas, Rodziny Kolpinga o wsparcie tej pomocy. Caritas prosi, by 
zwrócić uwagę na następujące fakty:  

• Potrzebne rzeczy, które będą przekazane na Ukrainę, jak również 
uchodźcom w Polsce to:  koce, śpiwory, poduszki, kołdry, pościel, 
materace, środki medyczne i higieniczne ( np. apteczki ), pompy 
infuzyjne, odzież (nowa), chusteczki nawilżane, pampersy, środki 
pielęgnacyjne, NIE ZBIERAMY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH !!!. Te 
rzeczy można przynieść lub przywieźć do KAWIARNI PARAFIALNEJ : 

 
                                            w czwartek i piątek od 16.00 do 18.00, 

                                  w niedzielę po każdej mszy świętej  - zebrane rzeczy 
przekażemy do Centrali CARITAS w Jabłowie w poniedziałek 7 marca 
2022 roku. 

 

• We wtorek, 1 marca 2022 roku, zgłosiłem chęć przyjęcia 50 osób - 
część do Domu Parafialnego i znaczną część do osób, które 
posiadają lokum i są gotowe przyjąć Uchodźców. Proszę chętne 
osoby o przekazanie adresu z numerem telefonu, by w razie 
potrzeby szybko służyć pomocą. 

 

• Parafia uruchomiła subkonto na które można wpłacać ofiary, które 
będą wykorzystane na konkretną pomoc Uchodźcom : 

Parafia  Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Andrzeja Boboli 

Ulica Wyzwolenia 15 

83-115 Swarożyn 
 

Konto : Bank Spółdzielczy Skórcz 
 

19 8342 0009 0006 6367 2000 0003 z dopiskiem UKRAINA – pomoc 



       Na przestrzeni wieków mamy wiele świadectw mówiących o potędze 
modlitwy. Niezwykły wpis pokazujący moc modlitwy także w obecnej sytuacji 
opublikowało na facebookowym profilu Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ 
z Ukrainy. 

„Oto co napisał jeden z walczących: Chciałbym natchnąć modlących się za nas do 
nieprzerwanej modlitwy. Żołnierze mówią: Bardzo czuje się wasze wsparcie. 
Czasami mają miejsce nieprawdopodobne sytuacje – jakby czyjaś niewidzialna 
ręka odsuwała od nas kule, które jakimś cudem przelatują nam nad głowami. 
Wychodzimy zwycięsko z ogromnie trudnych sytuacji – jakby ktoś nas przez nie 
przeprowadzał. Stajemy się jakby niewidzialni dla wroga a sami widzimy w 
ciemności. W danej sytuacji wiemy co mamy robić i jak się zachować. Wszystkie 
takie momenty nadają sensu i podnoszą nas na duchu. Prosimy Was!! Nie 
przestawajcie!! Trwajcie dalej na modlitwie!!”. 

 

  W związku zaistniałą sytuacją zapraszam codziennie : 

• na modlitwę różańcową - pół godziny przed mszą świętą, zakończoną 
modlitwą do Świętego Andrzeja Boboli; 

• w Środę Popielcową, odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, 
ofiarujmy post w intencji pokoju na Ukrainie. Niech dniami postu staną 
się dla nas wszystkie środy i piątki. Powstrzymajmy demony wojny i 
rozlew krwi na Ukrainie. 

• zadbajmy o pojednanie z Panem Bogiem – uznajmy swoją grzeszność i 
przystępujmy do spowiedzi, często ( poza niedzielą ) starajmy się 
uczestniczyć we mszach świętych i przystępujmy do Komunii świętej. 

       Zło wojny i jej skutki zbliżają się coraz bardziej do naszych granic. 
Potrzeba duchowej mobilizacji także nas, Polaków. 

 


