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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 

nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł  
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Przytul  je  
(słowa Ernest Bryll)                                                                                 
                                                                                         
Przytul to dziecko – mówi – podając nam syna 
Przytul, kiedy nie umiesz nawet się pomodlić 
Dotknij tłuściutkich nóżek, spojrzyj w oczy modre 
Bo niemowlęta najpierw modre oczy mają 
  
Przytul do serca. Tam gdzie się zaczyna 
Źródełko miłosierdzia. Słyszysz – oddychają 
Listeczki płuc. No przytul Je. Czego się boisz? 
Zmień mu pieluszki. Czemu życie twoje 
Takie przeciwne tobie? Pomóż, posiedź nocą 
Przy Dziecku gdy ma kolkę. Pobujaj kołyską 
Prosi Maria. – Bądź blisko Dziecka. To jest wszystko 
To się zawsze udaje. I trwaj przytulony 
Bądź teraz silny, Tyś Dziecka obroną 
Nawet gdy w życiu twoim wszystko zagubione 
Przytul je… 

 

Kiedy przeczytałam ten wiersz Ernesta Brylla pomyślałam, że właściwie nie wymaga on już komentarzy – sam z 

siebie może stanowić treść Bożenarodzeniowych życzeń. 

Mimo, że wiersz został napisany wiele lat temu, dziś ta prośba jest może bardziej aktualna, niż kiedykolwiek i 

zawiera w sobie jeszcze więcej treści. 

Przyzwyczailiśmy się widzieć Dziecię w żłóbku uśmiechnięte, adorowane przez pasterzy i anioły, błogosławiące 

świat. Takie Dziecię nie wydaje się potrzebować naszej pomocy, przytulenia, pokołysania. 

A przecież nowo narodzone Dzieciątko było w swojej cielesności takie samo jak wszystkie inne dzieci. 

Potrzebowało czułości, bliskości, zmiany pieluszek – potrzebowało obrony  i ochrony przed otaczającym światem, 

… kogoś, kto dla Niego potrafi zapomnieć o sobie, dla kogo Jego dobro i Jego sprawy będą najważniejsze na 

świecie. Tylko tyle i aż tyle. A przecież jest to coś, co może dać każdy – co nie wymaga bogactw, siły, nawet 

wielkiego nakładu pracy. Tylko serca. 

Myślę, że to jest właśnie to, czego potrzeba szczególnie  w dzisiejszym skłóconym i podzielonym świecie. Świecie, 

w którym promowane są przede wszystkim moje potrzeby, moje zadowolenie, spełnienie moich zachcianek. W 

którym liczą się jedynie blichtr i siła. 

Życzę więc nam wszystkim żebyśmy umieli wsłuchiwać się w potrzeby tych najmniejszych, najsłabszych  i żebyśmy 

potrafili  przytulać ich do serca zawsze, gdy tego potrzebują. Żeby czułość i empatia, która rodzi się w nas w 

noc wigilijną przy żłóbku Dzieciątka pozostała na następne – nie zawsze łatwe – dni.  Wówczas – wierzę – 

posłyszymy cichutkie:  „dziękuję” Maryi.                                                     

Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 
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JAK CO ROKU – JEDNYM KLIKNIĘCIEM MOŻESZ 
ZDZIAŁAĆ CUDA DLA DZIECIAKÓW Z 
NAJBIEDNIEJSZEJ DZIELNICY WAŁBRZYCHA 
Po prostu w dniach 06-08 grudnia zagłosuj na filmik o 

potrzebujących dzieciach z Wałbrzycha, a pomożesz im wygrać 

fundusze ma nieco lepsze życie. Już 4 razy się udało. Dzieci miały 

dzięki temu jedzenie, zajęcia edukacyjne i najbardziej wymarzone: 

WAKACJE! 

Wszystko w Waszych rękach 

Zapiszcie w kalendarzu!  

Głosować będzie można każdego dnia 
 między godziną 18.00 w piątek 06 grudnia a godziną 17.00 w niedzielę 08 grudnia. 

 

Link do głosowania pojawi się dokładnie o godzinie 18.00 w piątek 06 grudnia na: 

Facebooku: Fundacja Garczyńskiej: www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna/ 

www Fundacji Garczyńskiej: www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com 

Powiadomcie jak największą rzeszę przyjaciół, znajomych i nieznajomych! 

Głosujcie z każdego urządzenia podłączonego do internetu:  komputera, laptopa, smartfona, netbooka, a jak 

się da to i z pralki czy zmywarki! 

Głosujcie każdego z tych 3 dni! 

 To już szósty rok, kiedy startujemy w międzynarodowym konkursie Project for Awesome 

Przygotowujemy 2-minutowy filmik o dzieciakach, którymi się opiekujemy jako  Fundacja Edukacyjna im. Siostry 

Garczyńskiej z Wałbrzycha. Akcja Project for Awesome polega na tym, że w jeden weekend grudnia ludzie z całego 

świata wrzucają na You Tube filmy z prośbą o wsparcie różnych charytatywnych inicjatyw dla potrzebujących. Co 

roku dofinansowanie dostaje tych 20 inicjatyw z całego świata, które zdobędą najwięcej głosów. Dzięki  Waszym 

głosom filmik Fundacji Garczyńskiej zdobył finanse dla dzieciaków już 5 razy!!! Były to kwoty od 15 tys$ 

do 25 tys$!!! Ręczymy, ze w 100% zostały przeznaczone dla dzieci. 

Nasze dzieci są tego warte 

Fundacja Garczyńskiej prowadzi świetlicę dla potrzebujących dzieci z najbiedniejszej dzielnicy Wałbrzycha. 

Codziennie od godziny 14 do 18.00 przychodzi tam 20-30 dzieci w wielu od 4 do kilkunastu lat. Mają tu 

pożywienie, pomoc w lekcjach, zajęcia edukacyjne, a najważniejsze: spokój, dobre słowo, ciepło. Tu dzieci czują się 

kochane, uczą się jak zachowywać się przy stole, jak składać sobie życzenia a czasem jak smakuje obiad jedzony w 

miłej atmosferze, jak myć zęby. Dzieci dostają także inną pomoc. Jak trzeba to i buty, ubrania, przybory szkolne. 

Wydawałoby się, że we współczesnej Polsce nie zdarzają się takie historie, a jednak: 

https://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna/
http://www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com/
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– Wyobraź sobie, że masz 8 lat. Budzisz się rano. Za 

oknem deszcz ze śniegiem, 3 stopnie, na chodnikach 

rozmarznięte błoto śniegowe.  Czujesz już, że to będzie 

trudny dzień, bo kurtka jest jesienna, a jedyne buty to 

trampki. W domu zimno, w piecu nie napalone. Do 

jedzenia został suchy chleb. Trudno. Dajesz go młodszej 

5 letniej siostrze. Po szkole zabierzesz ją do świetlicy- 

tam się naje i ogrzeje. Zbierasz się do szkoły. Jak 

zwykle na głodniaka… 

Nie uwierzyłabym w te łzawe historie, gdybym nie 

pojechała do Wałbrzycha i nie widziała tego na własne 

oczy. Warto pomóc tym dzieciakom. Warto utrzymać 

dla nich świetlicę. Mają tam codziennie ciepłe miejsce, 

posiłek, pomoc w nauce i miejsce do zabawy. To jedynie 

miejsce, w którym są dla kogoś ważne. 

Warto dać tym dzieciakom swoje 2 minuty i zagłosować na filmik o nich. To nic nie kosztuje, a 

dzieciom z Wałbrzycha mogą odmienić świat. 

Beata Rudnicka, wolontariuszka fundacji, 535 41 22 97, beatar077@gmail.com 

 

Cyprian Kamil Norwid „Opłatek” 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

 

Krzysztof Dzikowski  „Dzień jeden w roku” 

Jest  taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; 
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 
Jest  taki dzień, w którym radość wita wszystkich. 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 
Niebo ziemi, niebu ziemia, 
wszyscy wszystkim ślą życzenia.(...) 
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ZAPROSZENIE 

 

 

 

 

 

 


