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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Nadchodzący czas jest szczelnie wypełniony ważnymi dla
naszego środowiska wydarzeniami. Zbliżają się Święta
Wielkanocne wraz z przygotowującymi do nich rekolekcjami. W tym roku w kościele św. Marcina w dniach 13-15
kwietnia poprowadzi je ks. prof. Alfred Wierzbicki.
Naszym zadaniem jest troska o dobro wspólnoty Kościoła.
Dlatego organizujemy i współtworzymy – razem z Laboratorium „Więzi” i Fundacją Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu – inicjatywę „Zranieni w Kościele”, mającej
pomóc skrzywdzonym, którzy dotychczas często czuli się
odrzuceni. W ramach tej inicjatywy został uruchomiony
telefon zaufania, a osoby potrzebujące wsparcia kontaktujemy z psychologami i prawnikami. Liczba potrzebujących pomocy przerosła nasze oczekiwania, dlatego
chcemy tę inicjatywę rozszerzyć, tak by telefon był częściej dostępny. Dla dobrego funkcjonowania tej inicjatywy
potrzebne są fundusze, gorąco zachęcamy zatem do finansowego wsparcia „Zranionych w Kościele” („Darowizna
na cele statutowe - Zranieni w Kościele”, nr konta na następnej stronie Informatora KIK) oraz poprzez przekazanie
swojego 1% przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego - cel szczegółowy: „Zranieni w Kościele”.
W najbliższych tygodniach tego roku obchodzić będziemy
okrągłe rocznice ważnych dla naszej Ojczyzny wydarzeń
związanych z odbudowaniem demokratycznego państwa
po długim czasie komunistycznych rządów: wyborów
czerwcowych, przystąpienia do NATO i przystąpienia do
Unii Europejskiej. Te ważne daty powinny zachęcić nas do
refleksji, docenienia sukcesów, ale również do zastanowienia się nad jakością naszej demokracji i zabezpieczenia potrzeb osób żyjących w niedostatku, środowisk
wykluczonych, ludzi, którzy sobie nie radzą lub są marginalizowani. Im więcej dostrzegamy problemów i aktywnie
włączamy się w ich rozwiązywanie, tym bardziej dostrzegamy siłę, jaką daje wspólnota, jaką odnajdujemy w naszym Klubie.
Do zobaczenia w św. Marcinie na wspólnym świętowaniu
Zmartwychwstania Pana.

Jakub Kiersnowski

WALNE ZEBRANIE KIK
Na Walne Zebranie Sprawozdawcze Zapraszamy
Członków Zwyczajnych KIK
Niedziela, 7 kwietnia, godzina 9.00, siedziba KIK.
Dodatkowe informacje Członkowie Zwyczajni KIK otrzymają
w osobistych zawiadomieniach.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W ŚW. MARCINIE
„8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW 8 DRÓG NADZIEI”
Rekolekcje wygłosi ks. Alfred Wierzbicki
11-13 kwietnia, godz. 18.30,
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11

EKOCYKL: O ZMIANACH KLIMATYCZNYCH
Zaprasza Drum Bun
Środa, 24 kwietnia, godzina 18.00, siedziba KIK.
Więcej informacji na s. 6-7
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Drodzy Członkowie i Przyjaciele Klubu!
U progu Wielkiego Postu papież Franciszek napisał, że „stworzenie (…) posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni
żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego.”
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzymy żeby nasze nawrócenie i spotkanie z Chrystusem
przed pustym grobem rzeczywiście odmieniało nas i cały świat. Do zobaczenia podczas Triduum w kościele świętego Marcina!
Zarząd KIK Warszawa

TRIDUUM PASCHALNE
kościół św. Marcina, ul. Piwna 9/11
18 KWIETNIA GODZ. 18.00
WIELKI CZWARTEK, Msza św. Wieczerzy Pańskiej
19 KWIETNIA GODZ. 15.00
WIELKI PIĄTEK, Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa
20 KWIETNIA GODZ. 22.00
WIELKA SOBOTA, Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania

PRZERWA ŚWIĄTECZNA:
Klub będzie nieczynny w dniach 18-22 kwietnia oraz 1-3 maja.

POZOSTAŁE SPOTKANIA
08.04. PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W ŚWIĄTYNI LUTERAŃSKIEJ

godzina 18.00
14.04. NIEDZIELA

Zaprasza Zwariowany Ekumenista, pl. Małachowskiego 1
SPOTKANIE W NAZARECIE

godzina 11.00
12.04. PIĄTEK

Zaprasza Sekcja Emaus, siedziba KIK
SPOTKANIE SEKCJI ESPERANTO

godzina 17.00
25.04. CZWARTEK

siedziba KIK
SPOTKANIE EKUMENICZNE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA

godzina 18.00

Zaprasza ks. Andrzej Gałka, ul. Piwna 9/11

OBSŁUGA PRAWNA KLUBU
adw. Zofia Józefowicz-Paszewska
KLUB CZYNNY
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-21.00
WEEKENDY po wcześniejszej rezerwacji
SEKRETARIAT
PONIEDZIAŁEK−PIĄTEK 10.00-18.00
KSIĘGOWOŚĆ
WTOREK 13.00-18.00
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00-15.00
NUMER KONTA BANKOWEGO: 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W KOŚCIELE ŚW. MARCINA
„8 błogosławieństw - 8 dróg nadziei” – to tytuł rekolekcji,
które w kościele św. Marcina wygłosi ks. Alfred Wierzbicki.

niż w poprzednich edycjach, gdyż wzięli w nim udział nie
tylko aktywni wychowawcy grup SR KIK, ale również kadry
plemienne i Przymierza Rodzin. W wydarzeniu brało
w sumie udział prawie 100 osób. W czasie Soboru omawiane były takie aspekty pracy wychowawczej jak: relacje
w zespołach kadrowych, rola kadry w wychowaniu czy organizacja grup starszych i cele ich istnienia. Sobór był również okazją do integracji środowiska oraz wymiany
kadrowych doświadczeń zarówno podczas zorganizowanych dyskusji, jak i rozmów w kuluarach. Śmiało można
stwierdzić, że było to bardzo budujące i rozwijające doświadczenie dla większości (jeśli nie wszystkich) uczestników.

Kajetan Zakrzewski

Rekolekcje odbędą się w dniach 11, 12, 13 kwietnia od czwartku do soboty.
Msza Święta w każdy z tych dni rozpocznie się o godzinie
18.30. Po Mszy nauka rekolekcyjna (będzie możliwość
spowiedzi), a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu.
W sobotę 13 kwietnia, ostatniego dnia rekolekcji świętomarcińskich, o godz. 17:45 (przed rekolekcyjną mszą
świętą) zapraszamy na koncert pieśni wielkopostnych
w wykonaniu chóru Queen's Choir pod dyrekcją Małgorzaty Wałaszek.
Chór działa od 4 lat i specjalizuje się w śpiewaniu pieśni
religijnych, często w nowych aranżacjach.
Zapraszamy serdecznie!

SEKCJA RODZIN
Dzień skupienia
Tegoroczny wielkopostny dzień skupienia zgromadził kilkadziesiąt osób. Spotkaliśmy się w sobotę 16 marca
w Laskach w kaplicy sióstr. Rozważania księdza Andrzeja
Gałki zabrały nas wraz z uczniami w drogę do Emaus
(Ewangelia św. Łukasza, rozdział 24). Jak uczniowie przeżywaliśmy swoje rozczarowania (A myśmy się spodziewali…),
lęki, nieumiejętność rozpoznania Jezusa, potrzebę podjęcia
wysiłku, by przyjąć łaskę wiary (Lecz przymusili Go, mówiąc:
Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już
nachylił). Jak co roku, pobyt w Laskach był okazją do medytacji w ciszy, zakończył się Eucharystią i przyjęciem krzyży
SR przez kilkoro członków SR.

Anna Sikorska

Sobór wychowawców
W weekend 8–10 marca odbył się w Zalesiu Górnym Sobór
Wychowawców. W tym roku miał on dużo szerszą formułę

Nowe grupy
Już w połowie kwietnia powstaną dwie nowe grupy SR KIK:
nr 85 i 86. Przygotowania programowe dwóch pięcioosobowych zespołów kadrowych trwają od grudnia – to ciężka
praca nad wieloma zagadnieniami wychowawczymi
i organizacyjnymi, odbywająca się pod kierownictwem par
koordynatorskich. Cieszymy się, że wciąż znajdują się młodzi ludzie, którzy chcą zajmować się naszymi dziećmi. Rów-
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nolegle do przygotowania kadry trwa rekrutacja 60 dzieci
z roczników 2009 i 2010. Dalsze informacje o nowych grupach, ich nazwach i wychowawcach już w następnym wydaniu Informatora.

pozycją dla młodzieży chcącej rozwinąć swoje umiejętności
na wodach morskich.

Katarzyna Zakroczymska

Przygotowania do obozów
Trwają już przygotowania do obozów. W marcu odbyło się
spotkanie z trójkami rodziców z poszczególnych grup, które było okazją do omówienia roli i zadań trójek oraz wymiany doświadczeń dotyczących organizowania obozów.
Kadry ustaliły już terminy, formy i miejsca obozów.

Anna Sikorska

KIK-PIKNIK
Niedziela, 9 czerwca 2019
Zapraszamy na KIK-PIKNIK w nowej odsłonie i lokalizacji!

Równolegle do zapisów miało miejsce spotkanie bosmanów, na którym rozmawialiśmy jak najlepiej przygotować
sprzęt na sezon.
Za nami również przygotowanie trzech wniosków o dofinansowanie obozów oraz naszych działań. Teraz zostaje
nam tylko czekać na wyniki.
Ponadto w ostatnie dwa weekendy marca odbyły się wyjazdy do Wolicy w celu wielkich wiosennych porządków
oraz inwentaryzacji sprzętu. Dzięki nim udało nam się przygotować bazę do sezonu, wyrzucić stare nieprzydatne rzeczy, odkurzyć wszystkie kąty oraz policzyć i zmierzyć, co
mamy.

Coraz szybciej zbliżają się do nas ciepłe dni, a wraz z nimi
coroczne klubowe spotkanie na pikniku.
W tym roku chcemy urozmaicić tradycyjną formułę i zaprosić wszystkich do niezwykłej zabawy! Czekają nas atrakcje,
jakich jeszcze nie było!

Wolica nabrała świeżego oddechu! Wygląda teraz zdecydowanie lepiej. Wpadajcie na weekend i sami zobaczcie!

Więcej szczegółów już wkrótce, w kolejnym wydaniu Informatora.

Małgorzata Mańczak

KLUB ŻEGLARSKI „SANTA MARIA”
Drodzy!
Za nami intensywny miesiąc! Z Waszym udziałem udało
nam się bardzo wiele rzeczy zdziałać! Sami zobaczcie!
7 marca o godzinie 20.00 odbyły się zapisy na obozy.
Wszystkie miejsca, których w tym roku mamy 225, zostały wypełnione w przeciągu pierwszych 5 minut! Dziękujemy Wam bardzo za ogromne zainteresowanie
i zaufanie. Żałujemy, że nie mamy miejsc dla wszystkich
chętnych. W tym roku organizujemy łącznie 10 obozów!
Trzy Pierwsze halsy, trzy Rejsy młodsze, dwa Rejsy Starsze
i dwa Rejsy w Szwecji. Te ostatnie są nową, wyjątkową pro-

Za nami również jeden szczególny punkt - wodowanie
pierwszego jachtu! Już od przyszłego weekendu będzie on
służył pięcioosobowej załodze - młodej kadrze Santa Marii,
która przez cały kwiecień przygotowywać się będzie do
zdania egzaminu na patent żeglarski.
Pozdrawiamy!

Zarząd KŻ Santa Maria
http://www.santa-maria.pl/
https://www.facebook.com/KlubZeglarskiSantaMaria
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SEKCJA WIGIERSKA
Zapraszamy na tegoroczny letni obóz Sekcji Wigierskiej,
który odbędzie się w dniach 30 czerwca do 15 lipca br.
Na obóz mogą pojechać dzieci i młodzież w wieku od 10
do 18 lat. Zapraszamy zarówno te, które z nami już jeździły, jak i te, które po raz pierwszy chcą zobaczyć, jak wygląda
obóz nad Wigrami i przeżyć razem z nami wspaniałą przygodę. W tym roku planujemy dwa spływy kajakarskie na
Suwalszczyźnie i wycieczki piesze. Nasz obóz ma mieszany
charakter - mamy bazę nad Wigrami skąd udajemy się na
trzydniowe wycieczki piesze oraz trzydniowe spływy kajakowe. Z doświadczenia wiemy, że właśnie taki charakter
umożliwia zorganizowanie wspólnego obozu dla około
40 osób w różnym wieku i o różnym doświadczeniu wyjazdów obozowych.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na nasz stronie internetowej www.kikwigry.weebly.com, gdzie zostanie również
umieszczony komunikat o tegorocznym obozie. W nim
zawrzemy informacje również o trybie zapisu na obóz.
Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy, nasz adres mailowy to: wigry@kik.waw.pl

Anna Wróblewska

Wysockiego, historyka, znawcy problematyki ukraińskiej
i relacji polsko-białoruskich, czy o. Wojciecha Surówki, dyrektora Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu
w Kijowie. Wypowiedzi panelistów i głosy z sali utwierdziły
nas w przekonaniu, że warto na jesieni zorganizować ciąg
dalszy.
Informujemy, że 19 maja na mszach w kościele na Piwnej
organizujemy tradycyjną zbiórkę naszej Sekcji dla młodych
Białorusinów i Ukraińców.

SEKCJA EMAUS
SPOTKANIE W NAZARECIE
Marcowe zajęcia wypełniła tematyka związana z Wielkim
Postem. Opowiadanie objęło historię miłosiernego Samarytanina, a więc tego „obcego”, który niespodziewanie udzielił pomocy, podczas gdy krajanie napadniętego jej
odmówili, a także historię wilka z Gubbio i św. Franciszka,
którzy w rozmowie uzgodnili warunki współistnienia możliwe do zaakceptowania przez wieśniaków z Gubbio i samego drapieżcę. Niewielka grupka dzieci i ich rodzice dzielnie
odegrali wszystkie potrzebne role w inscenizacji, zaśpiewali
także piosenkę o Samarytaninie.

SEKCJA WSPÓŁPRACY
Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE
Wspólnie z Sekcją Wschodnioeuropejską zorganizowaliśmy
spotkanie w dniu 7 marca poświęcone ogłoszonej na początku stycznia br. autokefalii Kościoła prawosławnego
Ukrainy, który od wieków zależał od Patriarchatu Moskiewskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem
naszej klubowej społeczności, zapewne również dlatego, że
zaproszeni przez nas paneliści gwarantowali wszechstronne
i różnorodne spojrzenia na ten temat. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni, a dodatkowo nasza wdzięczność skierowana jest do Ambasady Ukrainy w Polsce za dołączenie
do panelistów prorektora seminarium duchownego ojca
Petra Martyniuka z Równego i obecność Pana Mikołaja
Jarmoluka - Radcy Ambasady Ukrainy w Warszawie. Ksiądz
Petro Martyniuk zwięźle przedstawił rys historyczny autokefalii na Ukrainie ze szczególnym podkreśleniem znaczenia
dla Ukrainy ogłoszonej ostatnio autokefalii Kościoła prawosławnego. W złożonej sytuacji Ukrainy, w największym
stopniu wywołanej agresywnymi działaniami Moskwy, autokefalię Kościoła prawosławnego Ukrainy należałoby uważać za nieomal tak ważny historyczny fakt, jak przed
wiekami chrzest. Zaznaczył, że obecne władze Ukrainy popierają działania, wyjaśniające wiernym znaczenie i doniosłość autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.
Wypowiedzi z języka ukraińskiego tłumaczyła prowadząca
spotkanie Katarzyna Materkowska (wielkie dzięki!). Równie
dużą uwagą cieszyły się wypowiedzi dra Michała Klingera,
teologa prawosławnego i wykładowcy Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie, czy dra hab. Romana

Po słodkiej przekąsce przystąpiliśmy do prac ręcznych. Na
krzyż wykonany z przeźroczystej kartki plastikowej dzieci
nalepiły czerwone serduszko – symbol kochającego wszystkich ludzi Jezusa – oraz przygotowały naklejki z rysunkami
dobrych uczynków. W ciągu Wielkiego Postu za dobry
uczynek będą mogły przylepić naklejkę na krzyż, a on dzięku temu stanie się widoczny i wypełniony dobrocią.

Alicja Gronau-Osińska
fot. Bożena Kalwarczyk
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ZWARIOWANY EKUMENISTA
„Pod krzyżem Chrystusa - czy podzieleni?” - Oto temat
wielogłosu, który usłyszymy wyjątkowo w drugi poniedziałek kwietnia (nie w prima aprilis) na comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym, tym razem w świątyni luterańskiej
przy pl. Małachowskiego 1 o godz. 18.00. Alleluja!

Jan Turnau

SEKCJA ESPERANTO
W związku ze 102. Rocznicą śmierci Ludwika Zamenhofa
spotkanie kwietniowe (piątek 12 kwietnia o godzinie 17.00)
poświęcimy twórcy esperanta, ze szczególnym omówieniem tła społecznego i uwarunkowań rodzinnych, które
sprzyjały stworzeniu języka międzynarodowego.
Zachęcamy członków Klubu i sympatyków Esperanta do
nawiedzenia grobu Zamenhofa na cmentarzu żydowskim
przy ul. Okopowej w Warszawie.

Bohdan Wasilewski

MAM POMYSŁ 2018/2019
Droga młodzieży,
Nadal przyjmujemy wnioski do konkursu Mam Pomysł
2018/2019.
Wiosna jest w swoim wczesnym stadium. Rośliny kwitną,
puszczają pąki i pędy, a ptaki głośno śpiewają. To wyjątkowo dobry czas na obserwację zwierząt, szczególnie ptaków.
W tym budzącym się do życia i większej aktywności krajobrazie obchodzimy najważniejsze Święto w roku. Zbliża się
Triduum, do którego przygotowujemy się przez czterdziestodniowy post. Jest to czas modlitwy i oczekiwania na
zmartwychwstanie.
Czas ten sprzyja refleksji nad własnym życiem i jest inspiracją do zmian. Warto pomyśleć nad nowym wykorzystaniem
własnych talentów. Każde z Was ma jakieś pasje. Pomyślcie
jak możecie je rozwinąć i podzielić się swoimi umiejętnościami lub wiedzą z innymi. Być może widzicie potrzebę
zmian w waszym środowisku. To jest pierwszy etap, żeby
zrobić coś niezwykłego i wyrwać się ze szkolnej rutyny.
W kwietniu startuje Orlen Warsaw Marathon, to świetna
okazja do zaangażowania się w wolontariat. Są również
inne inicjatywy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Taka aktywność pozalekcyjna rozwija umiejętności, pozwala odkrywać
pasje, otwiera na nowe relacje i daje poczucie satysfakcji.
Konkurs Mam Pomysł stwarza możliwość zaangażowania
się w jeszcze inny rodzaj wolontariatu. Przez udział w tym
konkursie możecie zrealizować własne pomysły. Inicjatywa
należy do Was. Twórzcie swoje własne projekty wolontariackie. My natomiast będziemy Was wspierać.

Zespoły młodzieżowe obecnie realizują następujące projekty: Klub Debat Zamoyski, Muranowskie brzmienia, Warszawskie Targi Wolontariatu, Graficznie i filmowo na
Muranowie, Mind Gap i Gazetka szkolna "Goniec Zamoyski". Gratulujemy zrealizowania swoich pomysłów twórcom
projektów: Młodzi Polscy Ekonomiści i Festiwal Artystyczny
Zamojskiej Awangardy.
Zespoły projektowe w tej edycji rozwijają umiejętność debatowania. Uczą się gry na ukulele. Realizują ideę wolontariatu organizując targi o tej tematyce. Uczą się tworzenia
grafik komputerowych oraz filmów. Próbują przełamywać
stereotypy. Regularnie publikują miesięcznik szkolny, powiększają jego redakcję o nowych członków oraz rozwijają
dziennikarskie i graficzne umiejętności. Gratulujemy zespołom młodzieżowym, które realizowały projekty Młodzi Polscy Ekonomiści oraz Festiwal Artystyczny Zamoyskiej
Awangardy.
Zapraszamy do zgłaszania się. Czekamy na Wasze pomysły.
Szukajcie inspiracji. Projekty składajcie na formularzu zgłoszeniowym. Po wypełnieniu i podpisaniu przynieście go do
sekretariatu Klubu oraz wyślijcie jego niepodpisaną wersję
mailem na adres mampomysl@kik.waw.pl. Zachęcamy do
przeczytania regulaminu. Wszystkie potrzebne dokumenty
znajdują się na stronie konkursu. W Klubie znajdziecie ulotki.
Odwiedźcie naszą stronę i znajdźcie nas na Facebooku:
http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/
https://www.facebook.com/mampomysl

Jerzy Biderman

DRUM BUN
EKOCYKL: O ZMIANACH KLIMATYCZNYCH
W środę 24 kwietnia 2019 o 18:00 będziemy gościli p.
Marcina Popkiewicza fizyka, eksperta i dziennikarza, autora
książek popularno-naukowych Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co?. Marcin Popkiewicz jest także
redaktorem i współtwórcą portali ziemianarozdrozu.pl
i naukaoklimacie.pl.

2019 KWIECIEŃ

Podczas spotkania będziemy rozmawiali o aktualnym stanie
wiedzy o zmianach klimatycznych i o tym, jakie stąd płyną
wnioski dla nas i naszej planety.
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Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną, gdzie
znajdziecie rodziny potrzebujące wsparcia oraz inne informacje o sytuacji w Syrii.

MAGAZYN „KONTAKT”
DLACZEGO WCIĄŻ JESTEŚMY W KOŚCIELE?
To pytanie słyszymy coraz częściej. Dlaczego jako środowisko trwamy w instytucji naznaczonej strukturalnymi słabościami
oraz
przestępstwami
i przewinami
jej
przedstawicieli? Czy nie lepiej byłoby odejść – dając wyraźny znak dezaprobaty dla stanu wspólnoty – i nie musieć się
już tłumaczyć: za cały Kościół oraz za tych, którzy nim kierują?

Z tymi pytaniami mierzymy się w najnowszym numerze
Magazynu Kontakt. Wiemy, że nie jesteśmy z tymi dylematami sami, dlatego zachęcamy do lektury i dyskusji.
Numer można kupić w sekretariacie KIK-u w Warszawie
lub
poprzez
stronę:
na
stronie: http://sklep.magazynkontakt.pl/
Zachęcamy także do wspierania Kontaktu. Można to zrobić:
 Bezpośrednio wpłacając na konto Kontaktu i/lub
ustawiając zlecenie stałe:



Magazyn Kontakt
42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
Poprzez
portal
Patronite,
wspierający
twórców: www.patronite.pl/magazyn-kontakt

RODZINY ALEPPO
Drodzy Członkowie Klubu,
Cały czas rozwijamy program pomocy Rodzinom w Aleppo.

Marta Titaniec
Projekty humanitarne KIK
„Drodzy,
Piszę te kilka słów, by uspokoić Was przyjaciół i znajomych
zaniepokojonych bombardowaniem 4 dni temu oraz by
podzielić się wiadomościami.
Bombardowanie miało miejsce w strefie przemysłowej, w
ten sposób przez ostatnie trzy dni zostaliśmy zupełnie pozbawieni prądu...
Codziennie trwają walki w niektórych dzielnicach, wczoraj
wieczorem spadły pociski na ulicę Nil, niedaleko naszego
klasztoru.
Ludzi ogarnia przerażenie czy aby te walki nie rozciągną się
na całe miasto?
Jak widać „stoimy w miejscu”, a raczej cofamy się jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i ekonomiczną. Wszystko bardzo podrożało, a zwłaszcza produkty podstawowe.
Mieszkańcy są wystraszeni, bo nie ma pracy a pomoc finansowa z zewnątrz maleje. Dziś przyszła do mnie 68-letnia
pani; mieszka sama, nie ma żadnej rodziny. Dotychczas
otrzymywała co miesiąc 50 euro ze swojej parafii i 20 euro
na ampery z innej organizacji. Od 1 stycznia nie otrzymuje
nic, bo oba te źródła nie mają wsparcia finansowego z zagranicy, więc nie mogą kontynuuować pomocy. Mówi do
mnie: gdzie mogę pracować w moim wieku? Kto mnie zatrudni? Gdy młodzi nie maja pracy... Takich osób, a nawet
całych rodzin, jest bardzo dużo.
Kilka miesięcy temu źródła oficjalne podały, że przeciętna
pensja wynosi około 80 euro (a bardzo mały procent ludności ma pracę). Natomiast by przeżyć rodzina czteroosobowa potrzebuje 750 euro, nie wliczając dodatkowych
kosztów, jak leczenie, lekarstwa, itp. A bardzo wiele osób
choruje.
Dziś dowiedziałam się, że 3 rodziny, które znam, opuszczają
kraj. Po prostu nie stać ich na wyżycie tutaj, a są przerażeni
malejącą pomocą.
Jednak nie tracimy nadziei. Wszystko ma swój koniec, a
więc i ta koszmarna sytuacja kiedyś się skończy. Tylko ile
ofiar jeszcze pochłonie? Niewinnych osób, które cierpią.
Z wdzięcznością za waszą troskę o nasz los i z życzeniami
owocnego przeżywania Wielkiego Postu”

s. Brygida

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" potrzebuje wsparcia!
W tym roku szczególnie zachęcamy do przekazania 1%
podatku na rzecz inicjatywy "Zranieni w Kościele" - telefonu
zaufania dla osób dotkniętych przestępstwami seksualnymi
w Kościele.

KRS 0000034785
Żeby wesprzeć inicjatywę trzeba określić cel szczegółowy:
"Zranieni w Kościele".

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Dziesiątki inspirujących spotkań • Różnorodna praca 15 sekcji •
Innowacyjne projekty • Obozy i wyjazdy • Siedziba zawsze otwarta
dla wszystkich Członków • Biuro czynne 60 godzin w tygodniu •
Zgrany zespół pracowników • Prace, ulepszenia, remonty

