
 

Kielce, dnia 14 sierpnia 2018 r. 

KOMUNIKAT 

Drodzy Diecezjanie! 

Wakacje przypominają wszystkim o potrzebie oderwania się od 

codziennych zajęć, aby chociaż na krótki czas zadbać o odpoczynek i zebranie 

sił do dalszej pracy. Szczególnie z radości wakacyjnego czasu korzystają dzieci. 

Trzeba jednak pamiętać, że jest na świecie wiele dzieci, które nie tylko nie mają 

szczęśliwej rodziny i wymarzonych zabawek, ale nawet nie mają dość jedzenia 

i spokojnego dachu nad głową.  

W ostatnim czasie zwrócił się do nas Maronicki Biskup Lattaki i Tartous 

w Syrii z prośbą o pomoc w zorganizowaniu misyjnego obozu dla 500 dzieci 

z rejonów intensywnych walk ostatnich miesięcy. Diecezja Lattaki pragnie 

zabrać te dzieci z rejonu walk do spokojnych zakątków kraju, gdzie nie ma 

działań wojennych, aby pod opieką duszpasterzy i psychologów mogły 

odpocząć od ciągłego lęku o przetrwanie kolejnego dnia. Jak informuje Ksiądz 

Biskup, jeden dzień pobytu dziecka na takim turnusie będzie kosztował około 

5 Euro, co dla 500 dzieci z tego rejonu czyni wydatek 17500 Euro za 7-dniowe 

turnusy. Taki wydatek jest absolutnie niemożliwy dla zrujnowanej wojną 

diecezji, gdzie brakuje na chleb, światło i inne podstawowe środki do życia. 

Dlatego zwracam się do mieszkańców Kielc i najbliższej okolicy, abyście 

zechcieli wspomóc to dzieło na miarę swoich możliwości. Wysiłek ten łączymy 

z innymi działaniami Miasta Kielce zapoczątkowanymi naszym wspólnym 

Apelem podpisanym z Prezydentem Kielc pod koniec maja br. Razem 

z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragniemy 

pospieszyć z pomocą udręczonym braciom żyjącym w Syrii, która tak 

dramatycznie została doświadczona w ostatnich latach. 



Niech miłość zaszczepiona w naszych sercach przez Jezusa wyda 

błogosławione owoce braterskiej pomocy dla najmłodszych wyznawców 

Chrystusa Pana żyjących w kolebce chrześcijaństwa – tuż obok Palestyny. 

Wszystkim, którzy pospieszą z pomocą braciom w potrzebie, zarówno przez 

modlitwę jak też solidarną ofiarę materialną, z serca błogosławię – prosząc,  

by Dobry Bóg hojnie wynagrodził  wspierającym dzieło pomocy dzieciom  

w Syrii. 

           † Jan Piotrowski 
         BISKUP KIELECKI 
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Komunikat należy odczytać we wszystkich dekanatach kieleckich  

oraz dekanacie zagnańskim, morawickim, masłowskim, piekoszowskim  

i chęcińskim w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.  

Ofiary zebrane do puszek należy przekazać do Caritas Diecezji Kieleckiej  

w możliwie krótkim terminie. 

          

        † Andrzej Kaleta 

         WIKARIUSZ GENERALNY 


