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WOJNA DOMOWA W SYRII

Wojna domowa w Syrii trwa dłużej niż II Wojna Światowa. Pochłonęła życie ponad 500 000 osób.
Rannych, pokrzywdzonych psychicznie, rozdzielonych rodzin, zastraszonych dzieci nie sposób zliczyć.
Wciąż nie widać końca konfliktu, zaś Aleppo
wyniszczone wojną domową, zdaniem niektórych
dziennikarzy wojennych, przypomina „miasto –
widmo” niczym Warszawa po upadku Powstania
Warszawskiego.
Zrujnowane domy, kościoły, szkoły, pełne gruzów
ulice… Chaos, dramat i tragedia ludzka są widoczne
niemalże na każdym roku. Podczas czteroletniego
oblężenia miasta zginęło tu ponad 30 000 osób.
Dorośli nie mają możliwości podjęcia pracy, dzieci nie mogą się uczyć. Ceny żywności wciąż rosną
i wielu ludzi po prostu nie stać na zakup jedzenia. Aż trudno uwierzyć, że taka sytuacja ma miejsce w XXI wieku.
W szczególnie trudnym położeniu znajdują się chrześcijanie. W tym samym czasie doświadczają konsekwencji
dwóch sytuacji kryzysowych: wojny domowej i prześladowań ze strony wyznawców islamu. Ich cierpienie wynika
głównie z faktu bycia chrześcijanami i zachowania wierności wierze.

PROJEKT RODZINA RODZINIE
W ramach projektu „Rodzina Rodzinie” Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich objęło opieką sześć
katolickich rodzin mieszkających, w zrujnowanym na skutek wojny, mieście Aleppo w Syrii. Program „Rodzina
Rodzinie” organizowany jest przez Caritas Polska oraz lokalnych partnerów z Syrii, w tym Caritas Aleppo (oddział
Caritas Syria). W wyborze rodzin potrzebujących pomocy oraz przekazaniu środków Stowarzyszenie Pomocników
Mariańskich kierowało się zasadami projektu i wskazówkami udzielonymi przez Caritas.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zbiórkę dla prześladowanych chrześcijan w Syrii rozpoczęliśmy wiosną 2017 roku. Dzięki ofiarności
naszych Darczyńców Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przekazało na ten cel: 26 480 zł.
Zebrane środki za pośrednictwem Caritas
Aleppo zostały przekazane dla sześciu rodzin,
mieszkających

w

namiotach

lub

zrujnowanych domach w Aleppo, na północy
Syrii. Każda z rodzin ucierpiała z powodu
wojny domowej oraz prześladowań ze strony
wyznawców islamu.

Rodziny, którym udzieliliśmy wsparcia:
 Małżeństwo z roczną córeczkę o imieniu Naya.
 Małżeństwo wychowujące dwie córki (11-letnią i 9-letnią).
 Małżeństwo wychowujące 15-letniego syna Joella.
 Małżeństwo wychowujące dwuletnią córeczkę Talę i pięcioletniego synka.
 Samotny ojciec, wychowujący jedno dziecko.
 Młode małżeństwo, które straciło dom na skutek bombardowań Aleppo.
Z uwagi na bezpieczeństwo rodzin nie możemy opublikować ich pełnych danych i fotografii.

Z

serca

dziękuję

Ofiarodawcom

Stowarzyszenia

Pomocników Mariańskich za pomoc, jaką zechcieliście
ofiarować dla braci i sióstr w Chrystusie Panu, którzy bez
własnej winy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej i emocjonalnej. Wierzę gorąco, że Bóg po
stokroć wynagrodzi Wam wszelkie uczynione dobro.

Dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
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