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Kraków, 5.05.2020 r.
Czcigodny Księże Prezesie,
Szanowni Członkowie Zarządu,
Drogie Siostry i Bracia w Rodzinie

Pozdrawiamy Was na początku miesiąca maja, w który wprowadza nas
św. Józef Rzemieślnik – pierwszy patron i opiekun Dzieła Kolpinga.
Jednoczyliśmy się z Wami w jego wspomnienie 1 maja dzięki transmisji
internetowej Mszy św. błagalnej „do Boga Ojca wszystkich ludów i narodów”
sprawowanej w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym
Bieżanowie. W tym roku był to dzień pokuty i modlitwy o pokonanie pandemii
koronawirusa i wszelkich trudności, z jakimi spotykamy się z tego powodu w
czasie ostatnich tygodni.
Dziękujemy Wszystkim, którzy podjęli różnorodne działania, by
wspomóc potrzebujących w swym otoczeniu w myśl stale aktualnego wezwania
naszego Patrona – „czasy Wam pokażą….” . Dziś nic nie straciło ono na swej
aktualności. Piszecie o tym, pokazujecie na facebooku i stronach internetowych:
setki maseczek, przyłbic, posiłków, ale i dobrego słowa i zakupów dla seniorów
i będących na kwarantannie. Wiele gorących serc i pomocnych dłoni – taki jest
dzisiaj Kolping ! I chwała Wam za to.
Ale nowych wyzwań stale przybywa – daliśmy temu wyraz w modlitwie
wiernych: …za braci i siostry pozostających z powodu pandemii bez środków do
życia w dalekim Hondurasie, byśmy umieli okazać im swoją solidarność…
Dotarła do nas bowiem alarmująca wieść z tamtejszego Dzieła Kolpinga , które
jest nam od paru lat bliskie dzięki kawie Tatico. Tam obok koronawirusa
rozprzestrzenia się śmiertelna choroba – denga, przenoszona jak malaria przez komary. Walczy się z nią izolując całe miejscowości odcinając możliwość
zaopatrzenia w żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Przepuszczane są tylko
konwoje zorganizowanej pomocy z zewnątrz. Fundacja Dzieła Kolpinga w
Polsce postanowiła przygotować akcję #Razem dla Hondurasu i zachęcić do
niej. Zwracamy się zatem o wsparcie poprzez przekazywanie na ten cel
darowizn – grupowych bądź indywidualnych - na konto:

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
nr konta: 90 1050 1445 1000 0090 8058 4361
tytułem: darowizna na cele statutowe - razem dla Hondurasu.
Wiemy, że jest to pewnie kolejna prośba o pieniądze, których teraz zaczyna
brakować. Ale każde dobro zwraca się przecież w dwójnasób. A i kawa Tatico
nabierze dodatkowego smaku.
O wynikach zbiórki i dalszych etapach akcji pomocowej będziemy Was
informować na bieżąco na stronach www i facebooku.
Polecając Wszystkich Ofiarodawców opiece św. Józefa
Najświętszej Rodziny - serdecznie pozdrawiamy
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