
Pokój i Dobro!

W sobotę  22  listopada  ruszyła  już  po  raz  kolejny  w  całej  Polsce  akcja
Szlachetna Paczka.  Zgodnie  z  tradycją  również  w tym roku  (po raz  szósty  )
postanowiliśmy  wziąć  w  niej  udział.  Szlachetna  Paczka  to  projekt,  który  w
przemyślany  sposób  łączy  tysiące  osób:  wolontariuszy,  rodziny  w  potrzebie,
darczyńców  i  dobroczyńców.  To  projekt,  który  ma  na  celu  pomoc  rodzinom
najbardziej potrzebującym. Fakt, że akcja jest organizowana w miesiącu grudniu
pozwala również przeżyć im prawdziwe święta Bożego Narodzenia. Nie martwiąc
się o stół wigilijny, jak i nawet o prezenty dla dzieci, ale również daje im naszą
miłość, nadzieję  i wiarę w dobro innych ludzi. 

Od dwóch lat  w przygotowanie paczki  włącza się wspólnota  Domowego
Kościoła w Elblągu. Dzięki Waszej pomocy, przez ostatnie dwa lata udało nam się
pomóc  czterem rodzinom.   Dodatkowo  dwa lata  temu z  zebranych  pieniędzy
pomogliśmy również rodzinie wybranej przez Ruch Światło-Życie w Elblągu, która
miała problemy z przygotowaniem paczki. 

Dzisiaj  wybraliśmy  rodzinę,  której  chcemy  pomóc  w  tym  roku.  Jej  opis
możecie przeczytać poniżej:

Pani Karolina (30 l.) wraz z mężem, Łukaszem (31 l.), wychowują szóstkę
dzieci: Aleksandrę (9 l.), Julię (8 l.), Rafała (7 l.), Annę (5 l.), Kamilę ( 1 rok) oraz
Marcela  (5  miesięcy).  Rodzina  mieszka  w  trzypokojowym  mieszkaniu.  Panu
Łukaszowi trudno znaleźć stałą pracę. Wykonuje tylko prace dorywcze, z których
miesięcznie zarabia ok. 800 zł. Rodzina utrzymuje się dodatkowo z zasiłku dla
bezrobotnych,  zasiłku  rodzinnego,  stypendiów  oraz  niekiedy  zasiłku  z  GOPS.
Kwota pozostała po opłaceniu wszystkich rachunków w przeliczeniu na jednego
członka rodziny wynosi ok. 244 złote. Choć życie codzienne rodziny nie jest łatwe,
pan Łukasz dużo czasu poświęca pracy dorywczej, by choć trochę poprawić byt
swoim pociechom. Pani Karolina przyznaje,  że najbardziej  dumni  są ze swoich
dzieci,  które  uczestniczą w różnych kółkach,  rozwijają  swoje zainteresowania i
odnoszą sukcesy. Podkreśla również, że wszystkie dzieci bardzo kocha i  to dla
nich  się  stara.  Najważniejszymi  potrzebami  rodziny  są:  pieluchy  jednorazowe,
materiały szkolne oraz farba do ścian, dzięki której pan Łukasz mógłby odnowić
mieszkanie, by było w nim czysto i schludnie.

Najważniejsze potrzeby tej rodziny to oprócz żywności i środków czystości
to kuchenka gazowa, meble kuchenne oraz farba do odmalowania pokoi. 

W związku z tym zwracamy się do Was z prośbą o przyłączenie się do tego
dzieła. Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną na ten cel złotówkę. Tak jak i w
poprzednim roku  najpierw chcemy zebrać  wszystkie  ofiarowane datki,  aby  na
spokojnie  móc  zaplanować  zakupy.  Później  wszystko  będziemy  pakować  w
kartony i  jak co roku owijać wszystko w świąteczny papier,  tak by ofiarowane
paczki miały wygląd prawdziwych prezentów Bożonarodzeniowych. 



Gotowe paczki  musimy oddać w dniach  13-14 grudnia,  tak  więc  mamy
równo trzy tygodnie na zorganizowanie całej akcji. To naprawdę niewiele czasu.
Prosimy więc Was o przekazanie tej informacji w swoich kręgach, tak by dotarła
ona do jak największej ilości osób. Im więcej nas będzie, tym łatwiej będzie nam
pomóc wybranej rodzinie. Jeśli ktoś z Was zdecyduje się na przekazanie datku na
ten cel prosimy o wiadomość. Piszcie na maila - maciej.pietkiewicz@gmail.com
lub dzwońcie do Marty - 531830523. 

Tak jak co roku, będziemy na bieżąco umieszczać informacje z przebiegu
akcji na naszym fejsbukowym profilu - https://www.facebook.com/DKElblagPolnoc.

Z Panem Bogiem!

Marta i Maciej Pietkiewicz
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