
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lubię pomagać. Gdy czynię jakieś dobro, choćby najmniejsze, cieszy się 
niebo i ziemia. Odczuwam też wewnętrzną radość i satysfakcję z tego, że cząstka 

mojego dobra zmienia nie tylko mnie samego, ale również i mój świat na lepsze. 

Wczoraj pomagałem tym, którzy byli daleko, a dziś zauważyłem, że moja pomoc 

potrzebna jest bardzo blisko, bo tu na miejscu. 

Parafia św. Kamila rozpoczyna doroczną akcję pod hasłem: „ŁAGODZIĆ 

CIERPIENIE”. Chcemy nią objąć wszystkich pacjentów Kamiliańskiego Centrum 

Opiekuńczo – Leczniczego w Zabrzu. Są to przede wszystkim ludzie obłożnie 

chorzy i wymagający całodobowej opieki. Każdego dnia cierpią oni szczególnie, 

ponieważ ich choroby są przewlekłe i nieuleczalne. Żyją oni tak blisko nas, bo 

przecież obok naszego parafialnego kościoła. Sami sobie nie mogą pomóc więc 

czekają na naszą pomoc. W tym roku zamierzamy zakupić dla nich pościel 

szpitalną. Każdy komplet takiej pościeli składać się będzie z prześcieradła, poszewki 

na poduszkę i poszwy na kołdrę.  
Koszt jednego kompletu to 100zł. 

 

Drodzy Parafianie i  Wierni:  

Włączając się w naszą wakacyjną akcję wystarczy, że w miesiącu lipcu lub 

sierpniu włożymy do koperty z napisem „Łagodzić cierpienie” swoją dobrowolną 
ofiarę. Można też ją przynieść do Kancelarii Parafialnej lub przekazać bezpośrednio 

naszym duszpasterzom. Jeśli w kopercie zapiszemy swoje imię i nazwisko oraz 

adres zamieszkania, to będziemy wpisani do Księgi Dobrodziejów Parafii. 

Mamy nadzieję, że nowa szpitalna pościel, zapewni pacjentom komfort, 

poczucie świeżości i czystości oraz w jakimś stopniu złagodzi ich cierpienie. I oto 

tak naprawdę chodzi w naszej akcji.  

Zachęcamy więc ludzi dobrej woli i wielkiego serca, a także firmy i instytucje 

solidaryzujące się z chorymi do włączenia się w naszą akcję.  
Nie pokonamy cierpienia, ale możemy je łagodzić. Róbmy więc wszystko, co 

w naszej mocy, by pomagać innym, bo pomagać jest zawsze warto… 
                                                                                   

                                                                                o. proboszcz Wojciech Węglicki MI  

                                                                                       wraz z Duszpasterzami i Radą Parafialną 
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