Pomoc katolikom na Ukrainie

Sprawozdanie
z wydatków ofiar przekazanych przez Darczyńców
Dzięki Darczyńcom Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich udało się:
→ pomóc biednym z parafii Św. Rodziny w Charkowie;
→ wesprzeć Dom Miłosierdzia dla starszych, chorych i samotnych w Gródku;
→ sfinansować zakup chleba oraz innych produktów spożywczych dla bezdomnych i skrajnie
ubogich w Charkowie;
→ zakupić jedzenie i inne niezbędne produkty dla biednych rodzin wielodzietnych z parafii
Chmielnicki;
→ wesprzeć Dom Samotnej Matki w Korotyczu;
→ pomóc biednym z parafii w Sewastopolu na Krymie;
→ sfinansować leczenie Księdza Leonida, pełniącego posługę kapłańską w Charkowie.

Każdy Darczyńca przekazując ofiarę na rzecz Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich zostaje objęty naszym
wsparciem modlitewnym. Ma również pełne prawo wiedzieć, w jaki sposób wydaliśmy powierzone nam
pieniądze. Zapewniamy, że czynimy to gospodarnie i zgodnie z wolą naszych Darczyńców.
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POSŁUGA KSIĘŻY MARIANÓW NA UKRAINIE
Posługa duszpasterska Księży Marianów na Ukrainie sięga XVIII wieku, jednakże ówczesne
placówki zostały zlikwidowane ze względu na antykościelne nastawienie państw rozbiorowych.
Dopiero w latach 70-tych XX wieku Księża Marianie powrócili na opuszczone wcześniej tereny i znów
był to trudny okres prześladowań dla Kościoła. Warto wspomnieć tutaj o księżach łotewskich:
Bernardzie Mickiewiczu MIC i Władysławie Wanagsie MIC, którzy byli dręczeni przez władze
sowieckie. Ksiądz Władysław przyczynił się m.in. do odnowienia i wybudowania 30 kościołów na
terenie Ukrainy. W latach 80-tych Zgromadzenie powiększyło się o dziewięciu kleryków. Studiowali i
zdawali egzaminy w ukryciu, stawiając na szali swoje życie. Już jako kapłani służyli w różnych
zakątkach Ukrainy, pokonując nieraz wiele kilometrów by dotrzeć do wiernych. Troszczyli się też o
budowę nowych świątyń i odzyskanie skonfiskowanych dóbr. Udało się m.in. rewindykować kościół w
Czerniowcach i w Charkowie, założono parafie w Mogilowie Podolskim oraz Sewastopolu.
Dopiero od lat 90-tych, po uzyskaniu wolności religijnej, kapłani mogą pełnić swoją posługę
jawnie, bez ryzyka pójścia do więzienia. Wtedy też powstały oficjalne placówki misyjne Księży
Marianów: w Czerniowcach, Gródku Podolskim, Mogilowie Podolskim, Charkowie, Sewastopolu. We
wszystkich z nich nadal posługują Księża Marianie, którzy również starają się dojeżdżać tam gdzie
kapłanów brakuje. Oprócz posługi duszpasterskiej, księża prowadzą Dom Miłosierdzia dla osób
starszych i bezdomnych w Gródku, publikują literaturę religijną, opiekują się osobami uzależnionymi
w Mogilowie, rodzinami w diecezji Kamieniec Podolski, jak również Polonią w Gródku. Jednak
najwięcej pracy wymaga niedawno założona, bardzo liczna (250 tyś. osób) parafia w Charkowie.

Fot. 1. Z uwagi na brak Kościoła Mszę Świętą w Sewastopolu na Krymie marianie odprawiają w kaplicy,
znajdującej się w prywatnym mieszkaniu księdza. Podczas Świąt – na ulicy.
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UZASADNIENIE I WYNIK ZBIÓRKI
7 marca 2014 roku Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich opublikowało w Internecie Modlitwę za
Ukrainę i o pokój na świecie. Ponad 2 tysiące osób pobrało ją z naszej strony internetowej. Od tego
dnia prowadziliśmy również zbiórkę ubrań i żywności dla potrzebujących katolików i biednych z
Ukrainy. W ostatnią sobotę marca Stowarzyszenie odwiedził proboszcz parafii w Charkowie, Ks.
Leonid Tkaczuk MIC z Ukrainy, który odebrał dary. Ksiądz Leonid, na potrzeby mediów katolickich,
skomentował bieżącą sytuację gospodarczo – polityczną. 40 kilometrów od jego parafii w Charkowie
stały czołgi w szyku bojowym. Coraz więcej osób, niemających środków na zaspokojenie
elementarnych potrzeb swoich rodzin, zwracała się do Kościoła z prośbą o chleb lub pomoc w zakupie
leków. Bardzo poważna podwyżka cen sparaliżowała życie wielu mieszkańców Ukrainy. Pojawił się
problem z żywnością. Aby pomóc zapobiec dramatom i cierpieniu niewinnych ludzi, Stowarzyszenie
rozpoczęło zbiórkę pieniędzy, z przeznaczeniem na zakup jedzenia i inną pomoc dla potrzebujących.
W czasie prowadzonej zbiórki miała miejsce niespodziewana tragedia. Ksiądz Leonid poważnie
zachorował, miał wylew i trafił do lekarza sparaliżowany. Służba zdrowia na Ukrainie w ostatnim
czasie praktycznie przestała funkcjonować. Prywatna pomoc medyczna nie wchodziła w grę, gdyż
wymagała ona zapłaty, a sytuacja finansowa w parafii nie przedstawiała się dobrze. Dzięki pomocy
naszej Dobrodziejki przekazaliśmy na leczenie Księdza Leonida 2 tys. dolarów. Po kilku tygodniach
opieki medycznej Ksiądz Leonid poczuł się lepiej, zaczął samodzielnie jeść i mówić. Tymczasem
przekazane przez naszych Darczyńców pieniądze trafiły do potrzebujących w Charkowie, na Krymie i
w Gródku.
Łącznie na pomoc potrzebującym katolikom na Ukrainie Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przekazało 70 000 zł., z czego 6 000 zł. zostało przeznaczone na leczenie Księdza Leonida Tkaczuka.
Pozostała kwota, rozdysponowana pomiędzy poszczególne ośrodki i parafie, została przeznaczona
na zakup elementarnych artykułów spożywczych (chleb, warzywa na zupę), które zostały rozdane
biednym i potrzebującym z parafii Św. Rodziny w Charkowie, parafii w Sewastopolu na Krymie,
podopiecznym Domu Miłosierdzia w Gródku oraz Domu Samotnej Matki i inne, opisane dalej,
cele.
Poza wspomnianą kwotą dla biednych z parafii w Charkowie, Stowarzyszenie Pomocników
Mariańskich, w dniu 31 marca 2014 roku, przekazało zestawy ubrań i żywności, otrzymane od
Darczyńców z Polski. Przygotowane paczki osobiście odebrał i rozdał potrzebującym z parafii w
Charkowie Ks. Leonid.
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ZEBRANA KWOTA ZOSTAŁA ROZDYSPONOWANA NA NASTĘPUJĄCE CELE SZCZEGÓŁOWE
Cel

Kwota w zł.

Potrzeby misji w Charkowie i na Ukrainie Wschodniej
(w tym Donieck i Ługańsk)
Potrzeby misji w Sewastopolu na Krymie
Dom Miłosierdzia w Gródku
Pomoc rodzinom wielodzietnym z parafii Chmielnicki
Dofinansowanie pisma Słowo wśród nas
Dom Samotnej Matki w Korotyczu
Leczenie Księdza Leonida Tkaczuka

40 000

RAZEM:

70 000

4 000
10 000
1 000
1000
8 000
6000

ORGANIZACJA I DYSTRYBUCJA POMOCY
Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski udało się
przeznaczyć 10 000 zł. na zakup produktów
spożywczych

i

medycznych

do

Domu

Miłosierdzia w Gródku. Pod opieką Domu
Miłosierdzia,

prowadzonego

przez

Księży

Marianów przebywa ponad 50 podopiecznych.
To katolicy, pochodzenia polskiego, chorzy
staruszkowie, pozbawieni rodzin, którzy bez
opieki w Domu Miłosierdzia skazani byliby na
skrajną nędzę lub poważne uszkodzenie zdrowia
z powodu braku pomocy medycznej. Każdy
podopieczny wiele w życiu przeszedł. Pani Zofia
(pierwsze zdjęcie od góry) ponad siły pracowała
w kołchozie, przez co nie może wyprostować
pleców.

Pani

Halina

(zdjęcie

poniżej)

nieszczęśliwie straciła rękę, mieszka w Domu
Fot. 2, 3. Podopieczne Domu Miłosierdzia w Gródku.

Miłosierdzia od ponad 10 lat.

Na zakup chleba i innych produktów spożywczych dla biednych z parafii Św. Rodziny w Charkowie
oraz mieszkańców Ukrainy Wschodniej (w tym Donieck i Ługańsk) zostało przeznaczone 40 000 tys.
złotych, zaś 4 000 zł. zostało skierowane dla biednych z parafii w Sewastopolu na Krymie.
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Fot. 4, 5. Wydawanie zupy i chleba dla biednych w parafii w Charkowie.

Potrzebujący nie otrzymywali pieniędzy, ale
gotowe

produkty

spożywcze.

Od

sióstr

Orionistek otrzymali również pomoc medyczno –
higieniczną i inne posługi niezbędne dla zdrowia i
dobrego samopoczucia osób doświadczonych
trudnym losem, chorobami i skrajną biedą. Z
obiadów wydawanych dla biednych, obok parafii
w Charkowie, codziennie korzysta ponad 150
potrzebujących. Zwykła zupa z jarzyn i chleb są
dla nich prawdziwym darem, pozwalającym na
Fot. 6. Praca sióstr Orionistek w Charkowie.

godne

przeżycie

dnia

i

zaspokojenie

elementarnych potrzeb.

Kwota 1000 zł. została przekazana do mariańskiej parafii Chmielnicki w centralnej Ukrainie, celem
pomocy finansowej tamtejszym parafianom z rodzin wielodzietnych, którzy na skutek dotkliwej biedy
nie mogą zapewnić swoim dzieciom regularnych posiłków i zaspokoić innych, elementarnych potrzeb.
Ponadto, dzięki wsparciu naszych Darczyńców, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich wsparło
kwotą 1000 zł. wydanie i kolportowanie bezpłatnego pisma Słowo wśród nas. Ukazuje się ono po
rosyjsku (w nakładzie 8000 egzemplarzy) i ukraińsku ( w nakładzie 2500 egzemplarzy). Dociera do
katolików na terenie obecnego konfliktu (Ukraina Wschodnia). Pismo upowszechnia Słowo Boże i
dodaje wiernym otuchy i nadziei.
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Dzięki

naszym

Pomocników
kwotą

Darczyńcom

Mariańskich

8 000

zł.

Stowarzyszenie

wsparło

Dom

również

Samotnej

Matki

w miasteczku Korotycz. Dom prowadzony jest
przez siostry Orionistki. Przebywa tu obecnie 8
kobiet

i

10

małych

dzieci.

Wszystkie

podopieczne pochodzą z bardzo biednych
środowisk,

często

doświadczyły

przemocy.

W Domu Samotnej Matki znalazły schronienie,
bezpieczeństwo, opiekę

duchową. Kobiety

wspólnie pracują nad przygotowaniem posiłków
Fot. 7. Podopieczna Domu Samotnej Matki, prowadzonego
przez siostry Orionistki, z córeczką.

i

utrzymaniem

swojego

nowego

domu

w czystości.

Z całego serca dziękujemy Darczyńcom za wsparcie potrzebujących.
Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie dobro!

Bardzo prosimy o dalsze wsparcie.
Ukraina wciąż potrzebuje naszej pomocy.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
Prosimy pamiętać w codziennej modlitwie za Ukrainę. Każda wojna to niezasłużona
tragedia tysięcy ludzi, z czego zawsze najbardziej cierpią niewinni i najsłabsi. Okażmy
chrześcijańskie miłosierdzie dla potrzebujących poprzez modlitwę o pokój na świecie.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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