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Czcigodny Księże Proboszczu, 

 

W najbliższą niedzielę 14 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.  Dzień ten jest 

pomyślany, jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec 

braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów.  

W tym roku obchodom Dnia towarzyszy specjalna zachęta Prymasa Polski do skorzystania w czasie 

Mszy św. z formularza modlitwy za uchodźców i wygnańców. 

Dzień ten jest także okazją do pochylenia się nad losem osób, które musiały opuścić swoją ojczyznę ze 

względu na konflikt zbrojny lub trudną sytuację materialną. Caritas, w tym także Caritas Diecezji Bielsko-

Żywieckiej od lat organizuje pomoc dla osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych.  

W ostatnich latach nasza Caritas spieszy z pomocą poszkodowanym w wojnie na Ukrainie, 

organizując dla nich zbiórki żywności i środków higienicznych. Dzięki ofiarności darczyńców, przez cztery 

ostatnie lata Caritas naszej Diecezji przekazała niemalże 30 ton darów dla mieszkańców Europy wschodniej,  

w tym uchodźców wewnętrznych na Ukrainie.   

Caritas udziela pomocy osobom, które musiały migrować z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim 

Wschodzie. Pomoc ta kierowana jest bezpośrednio do uchodźców przebywających w obozach przejściowych, 

zlokalizowanych najbliżej ogarniętą wojną Syrii. Pomoc dociera również bezpośrednio do rodzin 

pozostających w strefie konfliktu, zwłaszcza w mieście Aleppo. 

W zeszłym roku parafie, stowarzyszenia, wspólnoty i osoby prywatne odpowiedziały na apel Księdza 

Biskupa Diecezjalnego i licznie włączyły się w program Caritas Polska „Rodzina rodzinie”. W naszej diecezji  

w 2017 roku pomocą w ramach programu objęto 147 syryjskich rodzin (wartość pomocy: 449.820 ,00zł). 

Program „Rodzina rodzinie” kontynuowany jest również w tym roku. Z wpłat przekazanych przez 

darczyńców w tym roku, Caritas zadeklarował już pomoc dla 9 syryjskich rodzin. Caritas zachęca do 

kontynuowania programu „Rodzina rodzinie” poprzez wypełnienie deklaracji na portalu 

rodzinarodzinie.caritas.pl lub wpłacania darowizn na pomoc dla Syrii bezpośrednio na konto Caritas: Bank 

Pekao: 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610.  
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