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W ubiegłym roku, w okresie przedświątecznym przygotowałem list, przy pomocy którego
chciałem zrealizować kilka celi charytatywnych. Rozesłałem ponad 285 maili oraz kilkadziesiąt
wydrukowanych listów. Jeśli i Ty znajdujesz się wśród darczyńców, którzy w zeszłym roku ofiarowali
swoją pomoc, przeczytaj uważnie poniższy raport i przekonaj się ile dzięki Twojemu wsparciu udało
nam się osiągnąć!
WÓZEK INWALIDZKI DLA PANA JÓZEFA

Historia

Pana

Józefa

poruszyła

mnie

najbardziej. Pan Józef mieszka w miejscowości Boryń –
położonej ok. 1,5 km od Nietkowa. Od wielu lat jest
poważnie chory ( kilka jednostek chorobowych)
ponadto jest inwalidą (nie ma nogi) i porusza się na
wózku inwalidzkim. Jedyny środek transportu Pana
Józefa jest w opłakanym stanie technicznym. Dzięki
pomocy sąsiadów i dobrych ludzi był już wielokrotnie
naprawiany, a nawet spawany. Kilka lat temu stracił
syna

w

nieszczęśliwym

zdarzeniu

podczas

przygotowania opału na zimę (syn spadł z drzewa w
lesie). Pan Lipa był z synem bardzo zżyty. Od jego
pogrzebu codziennie jeździ na swoim wózku na grób
syna na cmentarz w Nietkowie oddalony od jego domu
Tak wygląda droga, którą Pan
Józef codziennie pokonuje.

2,5 km. Mieszkańcy z podziwem obserwują codzienną
wędrówkę Pana Józefa (bez względu na warunki pogodowe)
na pobliski cmentarz.

Niestety było to coraz bardziej

utrudnione ze względu na częste usterki wózka, które już bardzo ciężko jest usuwać. Pan Józef nie

skarży się i nie narzeka na los, a co ciekawe jego historię opowiedzieli nam sąsiedzi, którzy poprosili
PZC o zakup nowych opon do

wózka! Dzięki przeprowadzonej kampanii udało
nam się najpierw pozyskać wózek tradycyjny, a od
22 grudnia Pan Józef porusza się nowym wózkiem
elektrycznym.
umożliwia

Realizacja
Panu

założonego

Józefowi

celu

codzienne

funkcjonowanie i sprawia, że Jego życie stało się
mniej uciążliwe. Koniecznie muszę tutaj dodać, że
znalazł się również darczyńca, który pokrył koszty
protezy nogi Pana Józefa, a 1 listopada tego roku
Pan Józef samodzielnie spacerował po cmentarzu!

Pan Józef z wizytą na grobie syna.

ROWER TANDEM DLA NIEWIDOMEGO KRZYSIA I JEGO ŻONY

We wrześniu ub. roku udzielałem ślubu niedowidzącemu Krzysiowi (zwyrodnienie
barwnikowe siatkówki) Krzysiowi i wybrance jego serca Justynie. Para ta dojeżdżała (pokonując
odcinek kilku kilometrów) do kościoła na nauki przedmałżeńskie i niedzielne Msze Święte dwoma
rowerami. Justyna jechała przodem, a Krzyś „na słuch” podążał za nią. Dowiedziałem się, że
zakochani marzą o rowerze tandemie, aby mogli się razem bezpiecznie przemieszczać. Na prezent
ślubny razem z księdzem wikarym postanowiliśmy kupić im taki rower. Do spłacenia pozostało 1.000
zł. Pisząc list liczyłem, że uzbieram brakującą kwotę. Pomimo, że nie wpłynęła żadna suma z
wyraźnym wskazaniem na spłatę tego zobowiązania, to jednak ludzie dzwonili i pytali jak inaczej
mogą pomóc? Dzięki temu, że darczyńcy przekazywali środki na dowolny cel, udało mi się spłacić
zadłużenie. Ponadto pewien stomatolog, który sam choruje na nowotwór zaoferował, że zrobi
Krzysztofowi uzębienie (do tej pory miał tylko 3 zęby) i tym sposobem Krzysiek ma wyleczone
uzębienie.

ŚWIĄTECZNA PACZKA

Chcąc aktywować Parafian, z jednej strony do proszenia, a z drugiej do ofiarowania pomocy
razem z Parafialnym Zespołem Caritas postanowiliśmy postawić specjalną choinkę w Kościele w
Nietkowie. Od pierwszej niedzieli Adwentu stała ona w kościele. Ludzie wieszali na niej kartki w
kształcie bombki, a na nich wypisywali rzeczy, o których marzą jako o prezencie pod świąteczne

drzewko. Oto niektóre z nich: „buty zimowe dla chłopca o
numerze 38”,”kurtka zimowa dla dziewczynki w rozmiarze
34”, „marzę o swoim łóżku, mam 11 lat i śpię ze swoją młodszą
siostrą”. Dzięki zebranym środkom udało nam się zrealizować
prawie 30 bombek.

RODZINA - RODZINIE

Mamy około 40 potrzebujących rodzin w Parafii i zależało
mi, żeby znaleźć inne rodziny, które zechcą im pomóc. Cel ten
udało nam się osiągnąć. Może nie znaleźliśmy 40 rodzin, ale
dzięki wpłaconym datkom udało się przygotować paczki dla
ponad 30 rodzin. Muszę również dodać, że w przygotowanie
spotkania z rodzinami potrzebującymi udało się nam
zaangażować nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcące w
Czerwieńsku.

Choinka, na której
potrzebujący wieszali bombki
z wypisanymi potrzebami.

Dzięki darowiznom udało nam się przygotować
paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin.
Na zdjęciu poniżej wolontariuszki Parafialnego
Zespołu Caritas z Panią Wicedyrektor Liceum
Mundurowego Anną Lipecką w trakcie
wręczania paczek potrzebującym.

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH

Po raz 25. z rzędu Parafianie zorganizowali dla blisko 100 osób chorych, starszych i samotnych
uroczystą Wigilię po to, aby choć jeden raz w roku mogli zapomnieć o codziennej samotności.
Budżet tego przedsięwzięcia wynosił ok. 6.000 zł. Dzięki darczyńcom udało się przygotować
wspaniałą kolację, a podczas niej każdy z uczestników otrzymał drobny upominek- piękną bombkę.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

W naszej Parafii otaczamy troską 55 chorych. Wśród schorowanych wielu jest takich, którzy
pilnie potrzebują łóżka specjalistycznego, materaca przeciwodleżynowego, wózka inwalidzkiego,
chodzika, pokojowej toalety, pampersów itp. Dzięki przeprowadzonej kampanii udało mi się
pozyskać na ten cel zarówno środki finansowe, jak i niezliczoną ilość sprzętów (mi.in. wózki
inwalidzkie, łóżka i dźwig schodowy od darczyńcy z Berlina dla osoby niepełnosprawnej).

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS (PZC)

Parafialny Zespół Caritas to przede wszystkim ludzie. Uważamy, że warto w nich zainwestować,
wyposażyć w niezbędne umiejętności i przydatne narzędzia. Już kilku z nich udało się przeszkolić
jako opiekunów osób starszych i obłożnie chorych. Są wśród nas także organizatorzy kiermaszu
świątecznego, na których rozprowadzane były np. stroiki wykonane przez nich samych, aby w ten
sposób pozyskać środki na działania statutowe naszego PZC (w tym remont pomieszczeń).
Pozyskane darowizny dają nadzieję na zrealizowane tego celu. Remont poddasza już się rozpoczął i
trwa w dalszym ciągu.

MIESZKANIE DLA CHOREGO KSIĘDZA

Do naszej parafii trafił ksiądz, który otrzymał roczny urlop zdrowotny z możliwością
przedłużenia go na kolejne lata. Biskup pozwolił mu pozostać w parafii na kolejny rok. W ubiegłym
roku mieszkał on na plebanii w pokoju przechodnim, a ja rozpocząłem adaptację poddasza na
mieszkanie dla niego. Dzięki kilku większym darowiznom remont poddasza został zakończony.
Ksiądz Łukasz w nim mieszka i pomaga mi w pracy duszpasterskiej.

Poniżej przedstawiam zestawienie pozyskanych funduszy.
Cel

Zebrana kwota

Wózek inwalidzki dla Pana Józefa

2 300 zł

Spłata roweru

1 000 zł

Świąteczne paczki

1 350 zł

Rodzina-Rodzinie

6 314 zł

Wigilia dla osób samotnych

6 500 zł

Sprzęt rehabilitacyjny

1 200 zł

Parafialny Zespół Caritas

50 zł+ 1600 zł (kiermasz)= 1 650 zł

Mieszkanie dla chorego Księdza

30 000 zł

Cel dowolny

35 470 zł

SUMA

85 784 zł

Muszę również wspomnieć, że dzięki napisanemu listowi udało mi się również pozyskać
niezliczoną ilość darowizn rzeczowych.

Darczyńca

Co podarował?

Szacowana
wartość
darowizny

FAKRO Nowy Targ

4 okna dachowe (remont poddasza PZC)

2 400,00 zł

KRONO Żary

200 m2 paneli+ płyty OSB (remont poddasza PZC)

6 000,00 zł

Jacek Tuz Tychy

proteza dla p. Józefa

4 500,00 zł

Eckehardt Gartner
Soltau Niemcy

wózek akumulatorowy

8 000,00 zł

Jacek Cichy Zielona
Góra

uzębienie dla Krzysia

1 000,00 zł

Alicja i Cezary
Szułcik Kargowa

Łóżko dla dziewczynki, materac, pościele (prośba z bombki)

1500,00 zł

Agnieszka i Wiesiek
Czerwieńsk

łóżko, odzież (prośba z bombki)

300,00 zł

Jan Biernacki Berlin
Niemcy

cyklinowanie podłogi w mieszkaniu księdza, materiały budowlane,
usługa ciesielska

2 000,00 zł

Zbigniew Kuczma
Zielona Góra

wózek dla p. Józefa

1 500,00 zł

Media Rodzina
Poznań

książki (2000 szt.) (podziękowania dla wolontariuszy)

12 000,00 zł

Albert Jarząbek
Zielona Góra

odkurzacz, odzież

200,00 zł

Marcin Gańko
Nietków

dwie tony węgla dla p. Józefa

1 400,00 zł

Robert
Jędrychowski
Zielona góra

wózek elektryczny (płynie ze Stanów)

8 000,00 zł

Euzebiusz i Joanna
Bremen Niemcy

trzy łóżka rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny

6 000,00 zł

Ryszard Frąckowiak
Czerwieńsk

25 kg karpia na wigilię dla samotnych

225,00 zł

Marek Stochel
Katowice

armatura: wanna, bidet, umywalka, toaleta do mieszkania ks. Łukasza

5 500,00 zł

STG Zielona Góra

Kabina prysznicowa, płytki, kleje

2 000,00 zł

POLPHARMA
Warszawa

2 łóżka rehabilitacyjne oraz 2 materace

4 000,00 zł

SUMA 64 125,00 zł

Łączna zebrana kwota :
Darowizny pieniężne

85 784,00 zł

Darowizny rzeczowe

64 125,00 zł

Suma

149 909,00 zł

Bardzo chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu!
Dziękuję przede wszystkim firmie Arcobaleno z Czerwieńska, która okazała ogromne serce
przekazując środki na moje działania w parafii.
Zerknijcie na zdjęcie szczęśliwego Pana Józefa, który odebrał swój wózek elektryczny. Niech
ten uśmiech będzie dla Was zachętą do dalszego pomagania i dzielenia się dobrem!

Radość Pana Józefa, który
otrzymał wózek elektryczny.
Ciekawostka: to zdjęcie i relację
ze spotkania opłatkowego
zamieszczono na stronie
nietków.pl 26 grudnia. Dzięki
udostępnieniom już pierwszego
dnia przeczytało tą informację i
obejrzało zdjęcie aż 4000 osób!
Dziś jest już ponad 6000 odsłon!

