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DRODZY PRZYJACIELE I DARCZYŃCY 

FUNDUSZU POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

 

 Apostołowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa do sparaliżowanego 
człowieka powiedzieli „srebra i złota nam brak, ale to co mam to Ci daje 
w imię Chrystusa wstań  i chodź”. Dziś też  mocą Chrystusa dokonują się 
uzdrowienia - ludzie odzyskują zdrowie i doznają pociechy. Takie cuda są 
opisywane i dzieją się na oczach wielu świadków. Nie wszyscy dostępują 
bezpośrednio takiej łaski uzdrowienia, a jednak pomoc przychodzi i jest bardzo 
wymierna, dodaje otuchy i sił, wzmacnia zdrowie, a to dzięki Wam drodzy 
darczyńcy. Parafrazując słowa św. Piotra każdy z Was możne powiedzieć 
niewiele mam ale i tak z chorymi i potrzebującymi dziećmi podzielę się, za co 
w imieniu dzieci i młodzieży składam serdeczne Bóg Zapłać. 

 W zeszłym roku udało nam się zakupić specjalistyczny rower dla 
niepełnosprawnej  Alicji, w tym roku zakupiliśmy pompę insulinową dla 3-
letniego Aleksa i planujemy jeszcze zakupić dwie takie pompy dla dzieci 
chorych na cukrzyce - koszt jednej to około 13,000 tys. złotych. Wszystko po 
to, aby mogły się uśmiechać i nie doświadczać tyle bólu i cierpienia.  W dalszym 
ciągu refundujemy koszty leczenia, udzielamy zapomóg i stypendiów. 

 Wszyscy pamiętamy jak w zeszłym roku przeszła nawałnica na 
pomorzu w powiecie Chojnickim niszcząc nie tylko obóz harcerzy ale także 
domy okolicznych mieszkańców, jako fundusz podjęliśmy się pomocy 
w odbudowie jednego z nich gdzie po zimie spędzonej w kontenerze rodzice 
wraz z dwójka dzieci chcą zamieszkać we własnym  domu. Bardzo proszę 
o wrażliwość na ten cel i ufam, że przynajmniej pokój dla dzieci będzie 
naszym wspólnym udziałem.  

Za każdy dar i wsparcie modlitewne i materialne składam serdeczne Bóg 
zapłać. 

       

        Ks. Jerzy Makul ms. 



  
 

insulinowej zakupionej przez Fundusz Pomocy 

bardzo boleć. 

 

Podczas nawałnicy straciliśmy wiele
wiarę w ludzka życzliwość i dobroć.

Jestem Aleks i mam 3 latka. Dzięki pompie 
insulinowej zakupionej przez Fundusz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży moje życie 
bardzo boleć. Nie muszę już tak często kłuć się 

igłami by zbadać poziom cukru. Moje życie 
oraz życie moich rodziców jest teraz o

łatwiejsze. 

Dziękuję 

Podczas nawałnicy straciliśmy wiele, ale nie 
wiarę w ludzka życzliwość i dobroć.  

Wspierając działania Funduszu  
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

im. Matki Bożej z La Salette wspierają 
Państwo odbudowę domu rodziny, 
która ucierpiała podczas nawałnicy 

w powiecie Chojnickim. Dziękujemy za 
Państwa hojność i zaangażowanie.

Jestem Aleks i mam 3 latka. Dzięki pompie 
insulinowej zakupionej przez Fundusz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży moje życie przestało tak 

muszę już tak często kłuć się 
igłami by zbadać poziom cukru. Moje życie 

ycie moich rodziców jest teraz o wiele 
 

Dziękuję  

Wspierając działania Funduszu  
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Matki Bożej z La Salette wspierają 

Państwo odbudowę domu rodziny, 
piała podczas nawałnicy 

powiecie Chojnickim. Dziękujemy za 
Państwa hojność i zaangażowanie. 


