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Słowo pasterskie 

 

 Przeżywając radość Zmartwychwstania Pańskiego, zdajemy sobie sprawę, że 
nie wszyscy mają tak świąteczny czas. W czerwcu 2018 r. gościliśmy  
w Częstochowie  abpa Josepha Tobji z Aleppo wraz z delegacją młodych ludzi, 
będących świadkami wojny. Spotykając się z nami, zawsze proszą, aby nie zapomnieć 
o Syryjczykach, którym trudno podnieść się z dramatycznych skutków wojny.  
 Nasza Archidiecezja – za moim pośrednictwem – przekazała wówczas 10 000 
euro na Program pomocy syryjskim rodzinom: „Rodzina – Rodzinie”. Z otrzymanych 
informacji wiemy, że środki te zostały przeznaczone na zakup mleka i lekarstw dla 
dzieci. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się  
w ten program i podczas zbierania ofiar wsparli Syryjskie dzieci. Dzisiaj media już 
niewiele mówią o sytuacji w Syrii, ale dzięki pracującym z uchodźcami w obozach 
wolontariuszom Caritas dowiadujemy się, że:  „Płacz dzieci nie ustaje”. Nadal istnieje 
ogromna potrzeba wspierania rodzin w utrzymaniu ich dzieci. Liczne są także 
przypadki, że żyje tylko jedno z rodziców. Nadal brakuje mleka, lekarstw, żywności 
oraz dostępu do edukacji. Dzieci, które nie mogą się uczyć, najczęściej przechodzą do 
grup przestępczych. Grupy te wykorzystują ich stan psychiczny i emocjonalny, aby 
radykalizować negatywne zachowania, zaś owocem takich postaw jest nienawiść do 
ludzi, którzy żyją w pokoju i przyjaźni.  
 Drodzy Bracia i Siostry, pragnę jeszcze raz zwrócić się do Was z prośbą, aby               
w Niedzielę Miłosierdzia poprzez zbiórkę ofiar wesprzeć dzieci syryjskie, którym 
pragniemy dofinansować programy edukacyjne. W zależności od waszej hojności, 
nadal będziemy wspierać wszelkie programy pomocy doraźnej, której rzecznikami są 
wolontariusze Caritas Polska oraz współpracujący z nimi syryjscy wolontariusze.  
 
 Zawierzając Wasze Rodziny Pani Jasnogórskiej –  
    z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 
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 Prosimy Księży Proboszczów o odczytanie słowa pasterskiego podczas ogłoszeń parafialnych 
w Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia 2019 r., a ofiary zebrane w Niedzielę Miłosierdzia,  
28 kwietnia 2019 r. przekazać do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.  


