
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie i Wierni.  

W lipcu i sierpniu br. rozpoczynamy drugą już edycję akcji charytatywnej pod 

hasłem „Łagodzić cierpienie”.  

W tym roku nasze wsparcie finansowe chcemy skierować do pacjentów obłożnie 

chorych, unieruchomionych, u których pojawiają się problemy oddechowe. W tym celu 

chcemy ogłosić zbiórkę ofiar na ssaki medyczne dla Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo 

– Leczniczego w Zabrzu, które znajduje się obok naszego kościoła. Ssaki to sprzęt 

potrzebny do zapewnienia prawidłowego oddychania i funkcjonowania ludzi po udarach i 

nagłych zatrzymaniach krążenia. Ssaki pozwalają poprawić jakość życia pacjentów 

wymagających odsysania dróg oddechowych poprzez szybkie i łatwe usuwanie 

wszelkiego rodzaju wydzielin i płynów ustrojowych np. krwi, śliny, śluzu i innych gęstych 

płynów. Gwarantują ochronę przed wewnętrznym zakażeniem (zapalenie płuc, 

zachłyśnięcie). Często jest to sprzęt ratujący życie naszym pacjentom.  

Chodzi więc o profesjonalne, mocne i wytrzymałe elektryczne ssaki do odsysania 

wszelkiego rodzaju wydzielin. Na dzień dzisiejszy jest to aparatura niezwykle potrzebna i 

pomocna dla pacjentów naszego kamiliańskiego ośrodka. Ponieważ w większości są to 

osoby leżące bardzo często duszą się one z powodu wydzielin jakie zalegają im w górnych 

drogach oddechowych. Wymagają więc częstego odsysania. Koszt jednego takiego ssaka 

szpitalnego wynosi około 2000 - 3000 zł.  Takich  potrzeba przynajmniej 4. Dlatego też 

środki finansowe jakie zbierzemy podczas naszej akcji będą przeznaczone na ten cel. 

Ofiary indywidualne w kopertach można składać przez całe wakacje do Kancelarii 

Parafialnej lub osobiście do każdego z naszych duszpasterzy. W kopercie można zapisać 

swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Wtedy takich Ofiarodawców wpiszemy 

do naszej Parafialnej Księgi Dobrodziejów.  Można też składać ofiary zbiorowe. Do 

włączenia się w naszą akcję zachęcamy również osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, firmy i instytucje. Zebrane pieniądze na początku września przekażemy 

Kierownictwu KCOL, które zakupi potrzebny sprzęt. Na początku września również 

powiadomimy wiernych o ilości zebranych pieniędzy. Już dziś składamy serdeczne „Bóg 

zapłać” wszystkim, którzy włączą się w naszą akcję.  

 
Jeszcze raz gorąco zapraszam do włączenia się w naszą wakacyjną akcję „Łagodzić cierpienie” 

z wyrazami szacunku i wdzięczności 

    o. Wojciech Węglicki proboszcz 
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