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nAsze niebo?
- CzynIć doBro nA zIemI



Już od roku działa w Warszawie Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”. Chcąc pod-
sumować  miniony czas nasuwają się dwa słowa-klucze charakteryzujące Centrum: 
przywracanie nadziei oraz inspiracja. Czy nie są to znaki  naszych czasów i nowego 
rodzaju misji?

Kochać i służyć

Być blisko
Obecnie z Centrum związanych jest  
ok. 45. uchodźców z Afryki, Bliskiego 
Wschodu oraz Azji. Pragniemy spotykać 
się w ich biedzie – duchowej, psychicznej, 
materialnej – i podtrzymywać na duchu, 
przywracać nadzieję. Sami uchodźcy częs
to powtarzają: „Jesteście naszą rodziną,  
a to miejsca naszym domem”. 

Służyć i prowokować 
Ponad 50. wolontariuszy z sześciu grup 
przygotuje się do wyjazdów w różne części 
świata. Doświadczą służby najuboższym, 
odmienności religijnej, kulturowej, życia 
w trudnych warunkach i bez dostępu do 
internetu. 
Większość uczestników konfrontuje się 
z nowymi doświadczeniami, np. zbiera
nie pieniędzy na realizację projektów, 
współpraca w grupie, poważna odpo
wiedzialność, czy bycie liderem. I bez wąt
pienia inspirują, prowokują do pytania:  
A co ja robię dla innych?   

Bezcenna przygoda
Charakter pracy misyjnej w XXI w.  
w wielu miejscach odbiega od tradycyjne
go wyobrażenia. Praca misyjna w Chi
nach, w Rosji, albo na Bliskim Wschodzie 
związana jest ze światową polityką oraz 
nowymi wyzwaniami, takimi jak glo
balizacja, czy informatyzacja. 
Nie brakuje także i tradycyjnych form 
wsparcia. W ostatnich latach szczególną 
opieką Centrum objęty jest Bliski Wschód, 
oraz Kirgistan w Azji Środkowej. Praca 
misjonarska w krajach muzułmańskich 

nie jest łatwa i nie przynosi widocznych, 
szybkich efektów. Jest to bycie trudne  
i niejednokrotnie, po ludzku pozbawione 
sensu. 

Jesteśmy świadkami procesu, który powo
duje, iż misyjność w polskim kon tekście 
nabiera nowego, szerszego kształtu. 
Drogę do ponownego odkrycia Prawd y 
pragniemy wskazywać tym, którzy żyją 
obok – bliskim, kolegom z pracy czy 
studiów, sąsiadom. Czym innym jest 
bowiem wolontariat? Pragniemy po
dawać ręce uchodźcom, nowym ubogim, 
którzy doświadczają takiego rodzaju biedy  
i samotności, jakich dotychczas w Polsce 
nie znaliśmy.   

Dzisiejszy świat wydaje się kurczyć. Bez 
trudności podróżujemy po całym świe
cie. Przy pomocy social mediów jesteśmy 
w stanie na bieżąco śledzić zamieszki na 
Ukrainie, czy wojenne starcia na ulicach 
Damaszku. A być może to tylko pozór? 
Bo czy nie powstają w tym samym czasie 
nowe, niewidoczne mury między nami, 
którzy żyjemy obok 
siebie? To prawda. 
Ale nie pozwalamy 
im zabić tego co  
w nas dobre, bo cią
gle o to walczymy  
i zabiegamy.  To jest 
program Centrum. 

BIUro mIsYJne 
Str. 4 Shu kran, to znaczy dziękuję!

Iza Sak
Str. 6  Warszawa: misyjny dwugłos

Małgorzata Wiśniewska 
Str. 7  Jak to się robi w Gdyni?

Małgorzata Wiśniewska
Str. 8 Królewska kwesta w Lublinie 

Anna Sokołowska
Str. 8  Tramwajem na kwestę

Małgorzata Wiśniewska

WoLonTArIAT 
Str. 9   List od papieża Franciszka

Rafał Bulowski SJ
Str. 10 Centrum w Konopie   

Anna Sokołowska
Str. 11  Ze Szczecina do Jalalabadu 

Rafał Bulowski SJ

 
UCHodŹCy 

Str. 12 Uchodźcy i jezuici
Rafał Bulowski SJ

Str. 13 Spotkanie JRS Europe 
Iza Sak

Str. 14  Strzał w „10kę”!
Iza Sak

  

W Akcji  Biuletyn  
Informacyjny Jezuickiego 

Centrum Społecznego  
„W Akcji”

ul. Narbutta 21, 02536 
Warszawa

www.WAkcji.org
kontakt@wakcji.org

        /wakcji            /wakcji

Redakcja: 
Dorota Staniszew ska,  

Anna Teresa Grabowska, 
Rafał  Bulowski SJ; 

korekta: 
Katarzyna Brzezowska; 

projekt i skład: 
Jakub  Niedzielski SJ;

 nakład: 2500 egz. 

2 3

ks. rafał Bulowski SJ
 menedżer Jezuickiego Centrum 

Społecznego „W Akcji”



W ciągu niespełna miesiąca ze
braliśmy 350 euro. Być może suma 
ta nie wydaje się imponująca, nie 
zmieni też świata i ogólnej sytu
acji dzieci w obozach w dolinie  
Bekaa w Libani, jednak dla nas 
akcja ta miała głęboki sens: 
k i l k a d z i e s i ą t 
osób popatrzyło 
w tym samym 
 kierunku (a po  tem 
potwier dziło to czy
nem – przelewem) 
i zechciało wywołać 
na czyjejś twarzy 
uśmiech, ulżyć w tru
dach… I to z pewnością 
się dzieje!
Pieniądze są ważne, 
trudno bowiem prze
konywać człowieka, iż 
wszystko będzie dobrze, 
jakoś się ułoży, że Bóg o nim 
nie zapomniał, podczas gdy 
ten jest głodny, spragniony, 
uwięziony. Dobro, które ku
mulują inicjatywy podobne do 
„Zapałki dla Syrii”, ma chyba 

dużo większy zasięg, wymyka się 
ono wszelkim miarom, bo jak po
wiedział Albert Einstein, „To, co się 
liczy, nie da się policzyć”.
Skończmy jednak innym cytatem, 
Matki Teresy z Kalkuty: „Nie 
jesteś my w stanie dokonać na ziemi 
rzeczy wielkich, róbmy małe, ale za 
to z wielką miłością”.

shu kran, to znaczy dziękuję!
Pod koniec lutego br. przesłaliśmy pie-
niądze zebrane w czasie facebookowej 
akcji „Zapałka dla Syrii”. Po kilku tygo-
dniach dotarło do nas podziękowanie 
z Jesuit Refugee Service International 
w Rzymie.

iza sak

Biuro misyjne w trasie – 
poniżej kilka relacji. 

zapraszamy do lektury!

BIUro mISyJneBIUro mISyJne
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6 I - Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli oraz parafia św. Szczepana w Warszawie
9 II - Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy
16 II - Parafia p.w. św. Stanisława Kostki w Gdyni

23 II - Parafia p.w. św. Piotra Apostoła w Lublinie
9 III - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
16 III - Parafia św. Krzyża w Gdańsku
30 III - Parafia św. Szczepana w Warszawie



Była to dla nas kolejna słoneczna niedzie
la, która obfitowała w wiele dobra. Gdyń
scy parafianie okazywali duże zaintereso
wanie i chęć współpracy, zaangażowania 
się w misję Centrum. Ufamy,  
że w przyszłości zaowocuje  
to kolejnym dobrem.

Kolejna zbiórka była 
dedykowana po 
trzebom Centrum  

Informacji dla Uchodźców, które swoją 
działalność rozpocznie pod koniec lute
go br. Kilkunastu wolontariuszy w trzech 
językach – angielskim, francuskim oraz 
rosyjskim – pomagać będzie tym, którzy 
pozostają w Polsce sami, nie znają skom
plikowanych meandrów naszej codzien
ności. Bo prócz biedy materialnej, ich naj 
większym wrogiem w Polsce jest chyba 
samotność.

Tego dnia zebraliśmy w Gdyni 2 238 zł. 
Dzięki ludzkiej solidarności będziemy 
mogli zakupić komputer oraz wyposażyć 
Centrum w niezbędny sprzęt biurowy. 
Deo gratias!

Jak to się robi w Gdyni? 
W niedzielę 16 lutego br., na fali walen-
tynkowych uniesień oraz olimpijskich 
zwycięstw, Centrum kwestowało w jezu-
ickiej parafii p.w. św. Stanisława Kostki 
w Gdyni.

małgorzata Wiśniewska

6

Ten dzień w Kościele katolickim w Polsce 
jest w szczególności poświęcony misjom 
oraz ich potrzebom. Katolicy mają okazję 
poznać specyfikę posługi głoszenia Słowa 
Bożego w różnych krajach, kontekstach 
kulturowych i religijnych. Obaj goście 
naszego Biura Misyjnego pracują w kra
jach muzułmańskich.

O. Zygmunt od ponad 30 lat pracu
je na Bliskim Wschodzie, a konkret
nie w Syrii. Do niedawna mieszkał  
w Damaszku. Z powodu działań wojen
nych zmuszony został do chwilowego 
opuszczenia tego kraju. W trakcie wszyst
kich mszy św. w parafii p.w. św. Szczepana 
dzielił się doświadczeniami wiary w kul
turze przesiąkniętej islamem. Nie zabrakło 
także komentarza do obecnej sytuacji  
w Syrii, do zagrożeń, biedy i czyhających  
z wielu stron niebezpieczeństw. 

O. Adam pełni natomiast misyjną posługę 
w Kirgistanie, republice w Azji Środ
kowej. Stolica Apostolska powierzyła ten 
kraj w duszpasterską opiekę jezuitom. 
Aktualnie pracuje tam pięciu jezuitów, 
w tym dwóch Polaków. W Sanktuarium 
Narodowym p.w. św. Andrzeja Boboli 
opisywał on Kirgistan oraz pracę misyj
ną. Niezwykle ciekawy – i momentami 
dramatyczny – był opis doświadczeń osób 
nawróconych na chrześcijaństwo. Dla 
 Kirgizów wiąże się to bowiem z dużym os
tracyzmem społecznym czy wyłączeniem 
z grona rodziny. W trakcie mszy z ud
ziałem dzieci, można było zobaczyć bo
gactwo tradycyjnych strojów kirgiskich, 
w których dzieci odgrywały role trzech 
mędrców ze Wschodu.

Obie inicjatywy połączone były ze 
zbiórką ofiar pieniężnych na potrzeby 
prac misyjnych i Kościoła katolickiego 
w Kirgistanie oraz Syrii. Warszawiacy 
kolejny raz dowiedli, że solidarność jest 
wartością, która ma dla nich duże znaczenie.  
W trakcie obu kwest zebrano bowiem ponad  
24 000 zł.

Warszawa: misyjny dwugłos
W Uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli), 6 stycznia br., gościliśmy 
w Warszawie dwóch jezuickich misjona-
rzy, o. Zygmunta Kwiatkowskiego oraz  
o. Adama Malinowskiego. Obaj dzielili 
się doświadczeniem Kościoła w krajach 
islamskich i swojej pracy misyjnej.

małgorzata Wiśniewska
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Jakiś czas temu grupa wpadła na pomysł, 
aby napisać list o wsparcie nie do byle 
kogo, ale do samego… papieża! Inicjatywa 
okazała się bardzo trafna! Zaprezentowali 
grupę, misję oraz  oczywiście – poprosili 
o błogosławieństwo. Do listu dołączyli zd
jęcie z podpisami.

Ku naszemu zdziwieniu, na odpowiedź nie 
musieliśmy długo czekać. Już po tygodniu 

otrzymaliśmy odpowiedź z Watykanu  
z błogosławieństwem dla naszego dzieła!

We wtorek 4 marca grupa, która sierpień 
spędzi na wolontariacie w Kirgistanie, 
miała okazję spotkać się z ojcem Remigi
uszem Kalskim SJ, u którego będzie gościć. 
Ojciec Remigiusz odprawił dla wolonta
riuszy Mszę Świętą, a potem opowiadał o 
pracy, jaka ich czeka w Jalalabadzie oraz 
o realiach życia nad IssykKul. Spotkanie 
to na pewno wzbogaciło krakowskich stu
dentów o praktyczną wiedzę dotyczącą ich 
wyjazdu. 

List od papieża Franciszka 
Przygotowania krakowskich wolonta-
riuszy, którzy sierpień spędzą w Kirgi-
stanie, idą do przodu! 

rafał Bulowski SJ

WoLonTArIAT
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O pracy wśród uchodźców, wolontariacie 
i wspieraniu misji usłyszało ok. 250 osób, 
które tego dnia uczestniczyły w liturgii. 
Dzięki ich życzliwości i solidarności ze
braliśmy 678 zł. Pieniądze te, pozwolą 
zmodernizować sprzęt komputerowy 
(wymiana klawiatur, myszek, słuchawek, 

głośników), z którego korzystają uchodź
cy.
Jest się z czego ucieszyć! Kolejna wizyta 
potwierdziła, że praca Jezuickiego Cen
trum Społecznego ma sens, że są ludzie, 
którzy chcą nas wspierać i mówią: „Świe
tna robota!”. Wszystko, to jest możliwe 
właśnie dzięki takim osobom. Ufamy, że 
nasze ręce są przedłużeniem rąk same
go Stworzyciela. W niesamowity sposób 
sprawia On, że poprzez nas, do tak wielu 
ludzi dociera dobro, które na ich twarzach 
rodzi uśmiech, a w sercach pokój.

Królewska kwesta w Lublinie 
W niedzielę 23 lutego br. Centrum od-
wiedziło kolejne miasto na mapie Polski. 
Tym razem zarażaliśmy naszym zapa-
łem w Lublinie przy ul. Królewskiej 9, 
w kościele p.w. św. Piotra Apostoła pro-
wadzonym przez ojców jezuitów.

Anna Sokołowska

Konkretnie posłużą jako „zastrzyk fi
nansowy” przy okazji tegorocznych obo
zów dla dzieci i młodzieży. Większość  
z nich obędzie się nad jeziorem IssykKul,  
w zbudowanym przed kilkoma laty ośrod
ku. Inne natomiast będą organizowane 

przy parafii w JalalaAbadzie, a także – po 
raz pierwszy – w górach, w okolicy miasta 
Osh, na południu Kirgistanu.

Uczestnikami letniego wypoczynku,  
w tym roku będą dzieci od 7 lat po młod
ych studentów, w sumie ponad 600 osób. 
Znaczna część uczestników jest siero
tami lub półsierotami, inne pochodzą  
z najuboższych rodzin katolickich w Kir
gistanie. Obozy te niemal w całości fi
nansowane są z funduszy misyjnych. Dla 
większości z uczestników jest to jedyna 
okazja do wyjazdu wakacyjnego w ciągu 
roku.

Wszystkim, którzy tej niedzieli chcieli się  
z nami pomodlić w intencji tej misji, 
a także tym wszystkim, którzy wspar
li to wspaniale dzieło finansowo, bardzo 
dziękujemy! Zebraliśmy 5 064 zł. Całe to 
dobro możliwe jest dzięki Wam!

Tramwajem na kwestę
Dlaczego taki tytuł? Otóż, tym razem 
Centrum kwestowało u jezuitów w War-
szawie, w Sanktuarium M.B. Łaskawej 
przy ul. Świętojańskiej, a więc całkiem 
niedaleko. Pieniądze będą wsparciem 
dla misjonarzy pracujących w Kirgista-
nie (Azja Środkowa).

małgorzata Wiśniewska
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Organizatorem misyjne
go zamieszania jest działa
jące przy szkole Koło Mi
syjne KONOPA oraz szkolny katecheta 
Grzegorz Gęsikowski. Trzeba przyznać, 

że fantazji oraz pra
gnień nie można im 
odmówić. Aby więcej 
dowiedzieć się o ich 
działalności, wystarczy 
odwiedzić stronę 
 www. misjewkonopie.
eu.
W trakcie czte
rech prezentacji 
opowiedzieliśmy o 
naszej działalno ści 
– podejmowanych 

działaniach oraz o tym, co jest mo
torem napędowym Centrum, czy
li o mądrym byciu dla innych. A więc:  

refleksja – akcja – refleksja.

Dodatkowo kilka słów o sobie 
oraz o kraju swojego pocho
dzenia – Republice Środko
woafrykańskiej – opowiedział 
nasz przyjaciel, JeanFrancais. 
Była to także okazja do wspól
nej modlitwy o pokój w jego 
kraju, za co licealistom Konopy 
bardzo dziękujemy!

W piątek grupa spędziła wieczór w to
warzystwie o. Remigiusza Kalskiego SJ, 
który będzie ich gospodarzem w Kir
gistanie. Opowiadał o czekających grupę 
wyzwaniach, zakresie prac, specyfice 
wolontariatu w Azji Środkowej. Prócz 
tego swoimi doświadczeniami dzielili się 
wolontariusze z roku 2013. 

Sobota minęła na przygotowaniach mery
torycznych do wyjazdu. W szczegółach 
omawiano prace w obozie w górach na 
południu kraju dla dzieci z domu dziec
ka w Osh, kurs językowy dla dzieci  
w  Jalalabadzie, a także obóz językowy dla 
studentów w ośrodku nad IssykKulem.

16 marca na Pocztowej 22 było gorąco! 
Grupa zorganizowała w parafii Dzień Mi
syjny: aktywnie włączyła się do liturgii, 
rozdawała kalendarze, biuletyny, ulotki 
oraz gadżety „Made in Kyrgyzstan”. Stu
denci dzielili się energią i optymizmem. 
Dziękujemy wszystkim za okazane wspar
cie!

ze szczecina  
do Jalalabadu

Weekend 14-16 marca br. był czasem 
intensywnej pracy dla grupy PROjektu 
Kirgistan ze Szczecina. 

WoLonTArIAT
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Centrum w Konopie
W poniedziałek 10 marca br. 
Centrum miało okazję za-
prezentować swoją działal-
ność w ramach 8. Tygodnia 
Misyjnego w warszawskim 
XLII Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Konopnic-
kiej w Warszawie.

Anna Sokołowska

rafał Bulowski SJ 



na terenie Warszawy, m.in. w ramach Pro
gramu Skrzydła. Dyrektor Caritas Polska 
, ks. Marian Subocz podkreślał, iż war
tości reprezentowane przez JRS, a także 
doświad czenie w pracy z uchodźcami 
zachęcają do dalszego rozwoju wspólnego 
zaangażowania.

Znaki czasów?
Jak wskazywał Michael Schöpf SJ, obszar 
zaangażowania Centrum oraz sposób 
posługi w pełni oddaje ideę  Jesuit Refugee 
Service.  W skrócie wyrażona ona jest w 
trzech słowach: accompany (towarzysze
nie uchodźcom), advocate (przedsta

wicielstwo w sferze publicznej; zabieganie 
o naprawę rozwiązań systemowych), serve 
(różnego rodzaju pomoc uchodźcom).
Być może jest to doskonała okazja, by 
w perspektywie zwiększania się liczby 
uchodź ców w tej części Europy dalej roz
wijać ten obszar zaangażowania społe
cznego Kościoła w Polsce. Refleksja ta 
kontynuowana będzie na początku kwie
tnia br. w Brukseli, gdzie na spotkanie 
przedstawicieli JRS w Europie zaproszony 
został także dyrektor Jezuickiego  Centrum 
Społecznego „W Akcji”, o. Grzegorz 
 Bochenek SJ.

Accompany
Celem wizyty było zapoznanie się  
z działalnością Centrum w obszarze ucho

dźczym, poznanie środowiska organiza
cji niosących pomoc uchodźcom, a także 
kontekstu w jakim znajdują się organiza
cje oraz sami uchodźcy. Szereg spotkań 
odbyło się w siedzibie Centrum na ul. 
Narbutta 21 w Warszawie. Swoimi do
świadczeniami podzielili się sami uchodź
cy. Bardzo cenne były słowa o tym, iż 
prowadzony przez jezuitów ośrodek „jest 
dla nich drugim domem”.
Osobne spotkanie z dyrektorem JRS 
 Europe, które połączone było z Euchary
stią, miało dwudziestu pięciu wolonta
riuszy Centrum. Tego wieczoru 
świętowano  także oficjalne otwarcie Cen
trum Informacji dla Uchodźców, którym 
kieruje s. Agata Mazepa. Michael Schöpf 
SJ podkreślał, iż jest pod wrażeniem duże

go zaangażowania oraz pragnień wolon
tariuszy.

Advocate
Poza Centrum odwiedziliśmy ośrodek 
dla cudzoziemców w Dębaku, gdzie 
spotka liśmy się z p. Rafałem Baczyńskim 
Sielaczek oraz zespołem pracowników 
Polskiej Akcji Humanitarnej. Od kilku 
lat prowadzą oni na terenie ośrodka świe
tlicę dla dzieci oraz aktywizacji kobiet,  
a także punkt wsparcia. Podczas wizyty 

w Stowarzyszeniu Interwen
cji Prawnej spotkaliśmy się  
z jego prezesem, dr.  Witoldem 
Klausem. Duża wiedza, 
doświadczenie, a także pro
wadzone przez stowarzysze
nie badania w zakresie 
legislatywy dotyczącej ucho
dźców przekonują, iż jest to 
ważny partner zarówno dla 
Jezuickiego Centrum Społec

znego, jaki i Jesuit Refugee Service.

Serve
W trakcie spotkania Caritas Polska,  
z którym Centrum stale współpracuje, 
podsumowano dotychczasową współpracę 

Uchodźcy i jezuici
W dniach 4-7 lutego br. Jezuickie Cen-
trum Społeczne „W Akcji” odwiedził 
br. Michael Schöpf SJ z Brukseli. Na co 
dzień dyrektor Jesuit Refugee Service 
na region europejski. Spotkanie można 
streścić w trzech słowach: accompany – 
advocate – serve.

rafał Bulowski SJ
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Spotkanie JrS europe

Spotkania tego typu odbywają się co pół 
roku. Raz do roku, na wiosnę – w  Brukseli, 
drugi raz w którymś z krajów, gdzie działa 
JRS.
Spotkanie w połowie miało charakter 
organizacyjny i roboczy, w połowie zaś 
było szkoleniem. Część szkoleniowa, 
prowadzona przez Marka Harringtona, 
poświęcona była aspektom budowa nia 
zespołu i zarządzania nim. Pracowa
liśmy w mniejszych grupach, na zasadzie 

warsztatów. Zastanawialiśmy się nad wa
dami i zaletami codziennej pracy na rzecz 
uchodźców w zespole pracowników oraz 
wolontariuszy.
Chyba nie było osoby, która nie wyjechała 
z Brukseli z co najmniej jednym po
stanowieniem wdrożenia innowacji czy 
usprawnienia organizacji pracy i budowa
nia zespołu.
Mieliśmy również okazję zaprezento
wać tam Jezuickie Centrum Społeczne  
„W Akcji”. Przez blisko godzinę wpro
wadzaliśmy w kontekst apostolatu spo
łecznego w Polsce oraz odpowiadaliśmy 
na pytania. Trzeba przyznać, że choć 
wciąż jesteśmy nowicjuszami, to charakter 
naszej pracy oraz podjęte zaangażowa
nia na wielu zrobiły bardzo pozytywne 
wrażenie. Warto nadmienić, że niemal 
tak samo jak nasze warszawskie Centrum 
działa JRS Portugalia.

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 
2014 roku w Brukseli odbyło się spotk-
anie koordynatorów oddziałów krajo-
wych Jesuit Refugee Service (Jezuicka 
Służba Uchodźcom) w Europie. Choć 
nie jesteśmy członkiem tej międzynaro-
dowej organizacji, zostaliśmy zaprosze-
ni do uczestnictwa. Wydaje się, że z wiel-
kim pożytkiem.

iza sak

UCHodŹCy

na zdjęciu Michael Schöpf SJ i Jarosław Mikuczewski SJ



Dwunastoosobowy zespół wolontariu
szy ruszył do pracy po 
dwumiesięcznym przy
gotowaniu, w ramach 
którego odbyły się szkole
nia przeprowadzone przez 
m.in. Urząd do Spraw 
Cudzoziemców, Sto
warzyszenie Interwencji 
Prawnej czy Caritas Pol
ska. 
W tym czasie wolontari
usze m.in. przyjęli w Cen
trum rodziny syryjskie, 
osoby z Erytrei, Ugandy  
czy Czeczeni. Wspomniani Syryjczycy od 
niedawna przebywają w Polsce, do której 
uciekli przed wojną domową. Brak zna
jomości języka oraz przepisów, które są 
uciążliwe również dla samych Polaków, 
nie ułatwiają im tutaj życiowego startu. 
Wolontariusze pomagają także w poszuki
waniu pracy, mieszkań  czy wypełnianiu 
dokumentów.

Potwierdza się także świetna współpraca 
z instytucjami państwowymi, trzecim 
sek torem oraz Caritas Polska, z którymi 
jesteś my w ciągłym kontakcie. W byciu dla 

innych stawiamy więc 
kolejne kroki! I choć 
to dopiero początek, 
nie można powiedzieć  
by zespół Centrum 
doświadczył nudy, 
wręcz przeciwnie!

UCHodŹCy
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Nowa inicjatywa – Centrum Informacji 
dla Uchodźców – która ruszyła w połowie 
lutego br. okazała się właściwym pomy-
słem we właściwym miejscu oraz czasie.

Strzał w „10-kę”!

iza sak

Adopcja serca 
ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA MISYJNEGO ZAANGAŻOWANIA!

W jaki sposób dokonać Adopcji Serca?
Wystarczy ofiarować w tym celu 

Suma ta pozwala zapewnić roczną edukacje jednego dziecka. 
Dzięki 2 zł/1dzień przyszłość tego dziecka jest w naszych rękach.

Jeżeli chcesz przyłączyć się do naszej misji i być dla innych poprzez podjęcie Adopcji 
Serca, wystarczy kilka chwil.

Krok 1.
Wypełnij formularz (w całości) – Zobowiązanie do Adopcji Serca dostępny na www.
wakcji.org/AdopcjaSerca – i wyślij go do naszego Biura Misyjnego pocztą tradycyjną 
lub elektroniczną.

Krok 2.
Po otrzymaniu Zobowiązania Biuro Misyjne Jezuitów przekaże Tobie podstawowe dane 
o dziecku, do którego trafia pomoc. Twoje wsparcie finansowe może być przekazywane 
do Bura Misyjnego z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną, lub całościowo.
 

Biuro Misyjne Jezuitów
ul. Narbutta 21
02536 Warszawa
64 2030 0045 1110 0000 0101 8520
tytułem: ADOPCJA SERCA + imię dziecka

Idea polega na rocznym wsparciu edukacji konkretnego dziecka z kraju misyjne-
go. Akcję tę realizują jezuiccy misjonarze. Wierzymy, że kochać kogoś, to czynić 

wszystko, by kiedyś widzieć go uśmiechniętego w Niebie.

Małgorzata Osińska – koordynatorka
adopcja@wakcji.org




