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Przez ostatnie dwa lata mariańska parafia św. Rodziny w Charkowie regularnie niesie pomoc ofiarom 

wojny na Ukrainie. W tym czasie otoczyła opieką blisko 500 rodzin oraz ponad 400 dzieci. Rozdała 

przeszło 5 tysięcy paczek potrzebującym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Zawierały 

one niezbędne produkty spożywcze o długim terminie ważności, elementarne środki higieniczne oraz 

mleko i pieluszki dla dzieci.  

 

Do Charkowa uchodźcy przybyli pod koniec 2014 roku na skutek działań wojennych, toczących się                   

w okolicy Donbasu, Doniecka i Ługańska. Większość z nich uciekła przed frontem tak jak stała: bez 

bagażu, bez pieniędzy, bez zapasów żywności, czy ciepłych ubrań. Niektórzy mieli tylko minutę na 

opuszczenie domu. Zdążyli chwycić na ręce dzieci lub najpotrzebniejsze dokumenty.  

 

 

 

← Uchodźcy nie mieli praktycznie 

nic: leków, ubrań, środków 

czystości, pościeli, czy choćby 

talerzy, na których mogliby zjeść 

posiłek. Po dwóch latach ich 

sytuacja poprawiła się tylko dzięki 

ofiarności i pomocy ze strony ludzi 

dobrej woli oraz wsparcia 

organizacji dobroczynnych                          

i lokalnej parafii.  
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Od 2014 roku Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz organizacje charytatywne z całego świata 

świadczyły pomoc uchodźcom. Do dziś dnia niektórzy potrzebują pomocy. Tylko część uchodźców 

znalazła pracę, o którą w Charkowie naprawdę trudno. 

 

W bardzo ciężkiej sytuacji finansowej są ci, których zdrowie lub wiek nie pozwala na aktywność 

zawodową. W rodzinach wielodzietnych nieustannie brakuje pieniędzy. Parafia stara się otoczyć 

szczególną opieką emerytów i rencistów, dla których  nawet najdrobniejszy gest pomocy znaczy bardzo 

dużo. Wszystko co mają: od odzieży po zapasy spożywcze otrzymali w darach od parafii lub 

organizacji dobroczynnych. Większość z tych ludzi żyje w niewyobrażalnie skromnych warunkach i nie 

jest w stanie opłacić kosztów leczenia czy ogrzania domu. Dzięki ofiarności Darczyńców w 2016 roku 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przekazało ponad 25 000 zł na zakup produktów 

spożywczych i higienicznych, które zostały rozdane potrzebującym. 

 

 

← W paczce dla jednej rodziny znajdowały się: 

olej, mąka, kasza gryczana, kasza manna, płatki 

owsiane, zapas cukru, ryżu i makaronu oraz 

podstawowe środki higieniczne w tym proszek 

do prania. Nad realizacją projektu czuwał ks. 

Leonid Tkaczuk MIC, proboszcz parafii pod 

wezwaniem św. Rodziny w Charkowie. 
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Podsumowanie projektu: 

Kwota przekazana przez Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich dla 

parafii św. Rodziny w Charkowie  

25 700 zł 

Koszt jednej paczki dla potrzebujących (w przeliczeniu na złotówki) Około 42 zł 

Liczba paczek wydanych potrzebującym  610 

 

 

 

 

Z serca błogosławię Darczyńcom Stowarzyszenia  Pomocników Mariańskich. 

Wasza pomoc przynosi piękne owoce.  

Codziennie modlę się za Was,  

Dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich   

 


