ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ
„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”
Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!
Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i
dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej
Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł
czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w
dalszych działaniach.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację
mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast –
zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy
rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to
wielkie dzieło Caritas!
Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych
w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko
pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do
odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!
Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko
pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z
nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione
bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich
szeregów młodych, zagubionych ludzi.
Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy
dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla
dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i
dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te
pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo
doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne
jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków
transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.
Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i
samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do
5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w
Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten
zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca.
Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do
czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie!
W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim
obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla
całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego
Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają
im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych
organizacji pomocowych.
Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo
pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem
„wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed
kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.
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