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CODZIENNE PRACE W DOMU MIŁOSIERDZIA  

Pracownikom i wolontariuszom Domu Miłosierdzia doba wydaje się za krótka. Pod opieką mamy 57 

starszych osób, z czego 16 jest niepełnosprawnych, na stałe przykutych do łóżka. Każdego dnia  

w Domu Miłosierdzia wykonujemy bardzo wiele zajęć, aby nasi Podopieczni czuli się zadbani  

i szczęśliwi: 

  

Obieramy kilkanaście kilogramów warzyw  
i przygotowujemy trzy posiłki dla blisko 60 osób.  

Zapewniamy chorym pomoc medyczną. 
Sprawdzamy, czy wszyscy przyjęli leki. 

  

Opiekujemy się niepełnosprawnymi.  Karmimy tych, którzy nie mogą jeść sami.  

  

Palimy w piecu, grzejemy wodę do mycia.  Pierzemy i prasujemy pościel, ubrania, ręczniki.  
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Zmywamy naczynia, sprzątamy cały dom. 
Pomagamy chorym i niepełnosprawnym  
zadbać o higienę osobistą.   

Rozmawiamy z Podopiecznymi, poświęcamy im 
czas, organizujemy zajęcia. Dbamy o to, aby 

czuli się zadbani, szczęśliwi i kochani.  

 

PODOPIECZNI DOMU MIŁOSIERDZIA 

Podopieczni Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim trafili do nas wprost z ulicy. To starsze osoby, 

bez rodziny i krewnych. Żyli w skrajnej nędzy, doświadczyli bezdomności, cierpienia wywołanego biedą, 

samotnością i chorobą. Niektórzy dobrze wiedzą, co oznacza głód i strach. W Domu Miłosierdzia 

znaleźli nie tylko dach nad głową i opiekę, ale także miłość i ciepło ze strony ludzi, którym stali się bliscy 

jak własna rodzina. W szczególny sposób opiekujemy się chorymi i osobami niepełnosprawnymi 

intelektualnie.  

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZAL I  NAM DARCZYŃCY?  

 

 

Dom Miłosierdzia w Gródku działa dzięki hojności i ofiarności 

ludzi dobrej woli, którzy z potrzeby serca ofiarowują jałmużnę na 

utrzymanie placówki. W pierwszej połowie 2018 roku Darczyńcy 

Centrum Pomocników Mariańskich przekazali  

75 215 zł dla Domu Miłosierdzia w Gródku. Z serca dziękujemy za 

hojność i pomoc. Nasi Podopieczni codziennie modlą się  

w kaplicy Domu Miłosierdzia i, najpiękniej jak potrafią, proszą 

Pana Boga o błogosławieństwo dla Dobrodziejów.  
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JAK WYDAMY OFIARY OD DARCZYŃCÓW?  

Dzięki Waszej hojności Podopieczni Domu Miłosierdzia mają zapewniony dach nad głową, pomoc 

medyczną, ciepłe posiłki i leki. Trudno znaleźć słowa pozwalające opisać jak wielki jest to dar dla 

chorych staruszków, którzy nie mają żadnych krewnych. Obecnie w Domu Miłosierdzia trwa remont 

poddasza i strychu. Dostosujemy je do warunków mieszkalnych, ponieważ zamierzamy przyjąć  do 

placówki dwudziestu pięciu nowych Podopiecznych. Ofiary od Darczyńców Centrum Pomocników 

Mariańskich bardzo pomogą w realizacji tego projektu.  

Budynek został wzniesiony w ostatnich latach istnienia 

ZSRR. Nie spełnia dzisiejszych standardów 

architektonicznych. Największym problemem jest brak 

windy i bardzo wąskie schody wewnętrze. Na zewnątrz 

znajduje się ruchoma platforma pełniąca rolę windy, która 

nie nadaje się dla osób niepełnosprawnych i chorych.  

W 2018 i 2019 roku księża planują budowę wewnętrznej 

windy, z której będą mogli skorzystać nawet 

niepełnosprawni Podopieczni.  
 

 

Poddasze w Domu Miłosierdzia nie jest 

przystosowane do warunków 

mieszkaniowych. Pomieszczenie 

zostało oczyszczone, a prowizoryczne 

konstrukcje gospodarcze zostały 

rozebrane. W przyszłości wybudujemy 

tu ściany działowe, ocieplimy  

i wzmocnimy dach oraz przygotujemy 

pokoje dla 25 nowych Podopiecznych.  

  

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom Centrum Pomocników Mariańskich!  

Zapewniamy, że nasi Podopieczni otaczają Was szczególną modlitwą.  

Kilka Pań codziennie odmawia cały różaniec w intencji Dobrodziejów. 

Gorąco wierzymy, że modlitwa naszych Podopiecznych  

przyniesie Wam pokój serca i obfitość łask Bożych. 


