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DRODZY DARCZYŃCY I PRZYJACIELE  
FUNDUSZU POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY  

im. MATKI BOŻEJ z LA SALETTE 
 

 Chrystus zachęca nas, abyśmy wiele dobrych uczynków czynili w cichości 
i pokorze bez szumnej reklamy, ale mówi też, że nie ma nic ukrytego co by nie 
wyszło na jaw. Pisząc te słowa chciałbym ukazać kilka wydarzeń i historii życia, 
w którym wraz z Państwem jako fundusz uczestniczyliśmy i okazaliśmy pomoc, 
tym bardziej, że była ona potrzebna i konieczna. 

 

 Kilka miesięcy temu 
czteroosobowa rodzina  miała 
poważny wypadek [szczegóły na 
stornie www.funduszsaletyni.pl], 
do dziś ojciec rodziny jest w bardzo 
ciężkim stanie, mama doznała 
licznych złamań, mają dwie córki w 
tym Kinga [8 lat] jest 
niepełnosprawna. Jako fundusz 
zorganizowaliśmy akcję „Grosik do Grosika” i czuwamy, aby w stosownej 
chwili móc udzielić dalszej pomocy.  

 

 

 

 Trzyletni Aleks cieszy się nowoczesną pompa 
insulinową. To wielka pomoc i usprawnienie dla 
Aleksa i jego rodziców. Bóg zapłać wszystkim 
zaangażowanym w tę akcję. 

  

 



 

 

Diagnoza lekarska dla Michała była bardzo 
niepomyślna, a dopiero rozpoczął dorosłe życie. Po 
kilku latach rehabilitacji i walki o zdrowie już staje na 
własnych nogach. Życzymy pierwszych 
samodzielnych kroków… 

 

 

 

 Nasza Ola to kwiatuszek pełen energii 
i życia chociaż na wózku inwalidzkim nie 
mniej błyskotliwością umysłu zadziwia. 
Pierwsze diagnozy lekarskie nie były tak 
optymistyczne… 

 

 

 

 Te doświadczenia trudno przejść samemu bez pomocy i wsparcia 
najbliższych, jako fundusz towarzyszyliśmy dzieciom ich rodzicom trochę 
z drugiego planu ale wiele dobrych rzeczy i sprzętu rehabilitacyjnego nie 
udałoby się nabyć bez pomocy i życzliwości naszych Darczyńców. Fundusz pod 
swoją opieką ma 46 dzieci i młodzieży. Chcemy tę małą cząstkę Państwa 
ofiarności ukazać i prosić o taką samą wrażliwość mimo, że nie wszystko 
widzicie od razu to jednak wiele dobra dzieje się w życiu osób potrzebujących. 

 Dzień Dziecka i kończący się rok szkolny to dwie dobre informacje, 
życzymy wszystkim dzieciom samych uśmiechów, hartu ducha w trudnych 
wyzwaniach życia, ogromnej miłości od Pana Boga i najbliższych oraz dobrego 
wypoczynku na wakacjach. Tak myślę, że to dobre życzenia także dla dorosłych 
tylko te wakacje trzeba zamienić na urlop. 
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