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JAK DZIAŁA DOM MIŁOS IERDZIA?  

Pomocnicy Mariańscy od 2015 roku regularnie wspierają modlitwą i jałmużną Dom Miłosierdzia                          

w Gródku Podolskim, prowadzony przez Księży Marianów. W placówce mieszka 56 starszych, chorych 

osób. Nie mają żadnych krewnych. Do Domu Miłosierdzia trafili wprost z ulicy.  

      

Szesnaścioro Podopiecznych jest przykutych do łóżka, większość boryka się z bólem i chorobami. Bez 

placówki byliby skazani na nędzę, bezdomność i cierpienie w samotności. Zapewniamy im pomoc 

medyczną, jedzenie, ubranie, czystą pościel, opiekę duchową, ciepłe słowo, pomoc w bólu,  życzliwość 

i miłość, jakiej nigdy w życiu nie zaznali.  

  

Dom Miłosierdzia w Gródku nie jest utrzymywany ze środków państwowych, grantów i dotacji. Każdy 

grosz przekazali ludzie dobrej woli. Od 27 lat placówka działa i opiekuje się bezdomnymi, 

schorowanymi staruszkami tylko dzięki hojności i ofiarności Darczyńców.  

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZAL I  NAM DARCZYŃCY?  

W pierwszej połowie 2017 roku Dobrodzieje Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przekazali 

86 630 zł dla Podopiecznych Domu Miłosierdzia w Gródku.  
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CO NOWEGO WYDARZYŁO SIĘ U PODOPIECZNYCH DOMU MIŁOS IERDZIA? 

 

Drodzy Darczyńcy, dzięki Wam mogliśmy zapewnić Podopiecznym pomoc medyczną. Na Ukrainie za 

leczenie trzeba płacić. Rząd nie troszczy się o tych, którzy nie mają na to pieniędzy, nie interesuje się 

ich bólem i krzywdą. Historia każdego z chorych stanowi świadectwo owoców Waszej łaskawości.  

 Pan Włodzimierz – miał poważne problemy z poruszaniem się po wylewie. Otaczamy go 

szczególną troską z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Cieszył się, że znalazł dach nad głową, 

ale często skarżył się na ból. Dzięki Waszej pomocy udało się przeprowadzić operację stawu 

biodrowego, po której Pan Włodzimierz może normalnie chodzić. Bardzo przeżywa tę zmianę. Traktuje 

ją jak podarunek od Miłosiernego Boga. Codziennie modli się za Dobrodziejów, których Pan Bóg raczył 

zaprosić do wspierania Domu Miłosierdzia.  

 Pani Stanisława i Pani Leonida – dzięki Waszemu wsparciu przeszły leczenie zaćmy. Panie 

są bardzo pobożne i każdego dnia modlą się za Dobrodziejów, odmawiając cały różaniec. Inni 

Podopieczni żartują nawet, że jeśli nie wiadomo gdzie jest Pani Stasia to na pewno trzeba jej szukać                

w kaplicy. Panie są Wam bardzo wdzięczne. Martwiły się, że nie mogą Dobrodziejom dać nic w zamian, 

ponieważ nic nie mają. Wierzymy gorąco, że ich modlitwa będzie dla Was najcenniejszym darem, a jej 

owoce odczujecie w postaci wielu łask Bożych.  

 

   

 

 Pani Lena – trafiła do naszego Domu z Doniecka, uciekając przed działaniami wojennymi. 

Od kilku lat chorowała na raka kości i bardzo cierpiała z powodu strasznych bólów kręgosłupa. Dzięki 

Waszemu wsparciu Pani Lena przeszła kilka chemioterapii i regularnie przyjmuje leki. Obecnie jej stan 

zdrowia oceniany jest jako dobry, ma szanse na całkowite wyleczenie, przestała borykać się                                     

z uciążliwym bólem. Pani Lena dziękuje Wam z całego serca za uwolnienie od cierpienia, nowy dom                   

i nowe życie.  



 

 

 

 

DOM MIŁOSIERDZIA W GRÓDKU PODOLSKIM NA UKRAINIE. SPRAWOZDANIE DLA DARCZYŃCÓW, WARSZAWA 2017  

 

3 

 Pan Wadim – jest jednym z niepełnosprawnych Podopiecznych, których mamy łącznie 

szesnaścioro. Nie ma żadnych krewnych, żył kiedyś na ulicy i bardzo poważnie odmroził sobie nogi. 

Lekarze musieli mu je amputować, ale niestety operacja nie została właściwie przeprowadzona i Pan 

Wadim bardzo cierpiał z bólu. Dzięki Waszemu wsparciu udało się przeprowadzić dwa zabiegi, które 

skorygowały poprzednie błędy lekarskie i uwolniły Pana Wadima od nieustannego cierpienia. Nie 

znamy słów, którymi moglibyśmy opisać jego wdzięczność dla Dobrodziejów.  

 

JAKIE SĄ KOSZTY UTRZYMANIA DOMU MIŁOSIERDZIA?  

 

Podstawowe koszty związane tylko z zasadniczą opieką nad Podopiecznymi (w złotówkach) 

przedstawia zestawienie poniżej:   

 

Rodzaj kosztu  Miesięcznie 
dla jednej osoby 

Miesięcznie 
dla wszystkich 

niepełnosprawnych 

Miesięcznie 
dla wszystkich 
Podopiecznych 

Rocznie 
dla wszystkich 
Podopiecznych 

Środki 
higieniczne 

38 608 2128 25536 

Podstawowe leki 40 640 2240 26880 

Wyżywienie 95 1520 5320 63840 

 

Razem: 

 

116 256 

 

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty opieki medycznej, zabiegów specjalistycznych i rehabilitacji 

niepełnosprawnych (ok. 100 000 zł rocznie), specjalistyczne leki (ok. 50 000 zł rocznie) oraz: 

wynagrodzenie kucharki, opiekunek i pielęgniarek, koszty związane z ogrzaniem domu i wody, prądem, 

zakupem odzieży, pościeli, środków czystości i chemii gospodarczej.  

W miesiącach jesiennych i zimowych ogrzanie domu i wody kosztuje 430 zł tygodniowo.  

 

CZY PROŚBA O POMOC JEST AKTUALNA?  

 

Dom Miłosierdzia wciąż potrzebuje naszej pomocy. Ofiary można wpłacić na konto: 

Centrum Pomocników Mariańskich 

Numer konta: 60 1240 1109 1111 0010 7752 5847 

Tytułem: DOM MIŁOSIERDZIA 

 


