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Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu. Opowiadanie moje chciałbym zacząć od 
pragnienia które zrodziło się wewnątrz aby w podziękowaniu dla Wszystkich którzy włączyli się do 
przygotowania tej wspaniałej pomocy dla rodziny ofiarować Bogu w tym dniu o godzinie 15.00 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Mszę Świętą. Piątek wieczorem, razem z wolontariuszem 
towarzyszącym udajemy się do rodziny, na spotkanie przed dom wychodzi pan Marcin, nie kryje 
wzruszenia widząc że przyjechaliśmy, pomaga nam wnieść do domu przygotowane paczki. Pani 

Katarzyna trzyma małą córeczkę Basię na rączkach, mała Aleksandra nie może się już doczekać 
co jest w środku, rozpoczyna się rozpakowywanie. W pierwszej paczce jest pościel, środki 
czystości, Aleksandra dostrzega opaskę z reniferem, głośno woła „dzieci taką miały w 

przedszkolu, patrz Tato lizak psi patrol i kocyk, dotknij Tato, zobacz jaki mięciutki, będzie dla 
Basi”. W kolejnej paczce Aleksandra dostrzegła koszulki i bluzy z psim patrolem, pościel w 
kwiatuszki, kombinezon w gwiazdki, zawołała „patrz Marshall z psiego patrolu”, maskotka i 

piłeczka. W kolejnych paczkach były farbki, plastelina, kredki, papier kolorowy, kolorowanki, 
puzzle z psim patrolem i bardzo dużo różnych przyborów szkolnych, pani Katarzyna i pan Marcin 
nie byli w stanie w słowach wyrazić wdzięczności i wzruszenia. Rodzina znalazła również płyny do 

kąpieli z bajki psi patrol ze Skye, szampony, bardzo duże zapasy chemii, środków czystości, płyny 
i proszki do prania. Wielką radość Aleksandrze sprawił kubek z Mini i teczki na gumkę, rodzice 
cieszyli się bardzo z otrzymanych zapasów żywności, ryżu, dżemów, kawy, herbaty, mąki, cukru, 

makaronów, nawet makaron z bajki psi patrol „Psia łapa”, konserw, olejów i wielu innych 
produktów których wszystkich nie sposób wymienić. W pewnej chwili usłyszeliśmy radośnie z ust 
Aleksandry „to piesek z gangu słodziaków i Chase z psiego patrolu, piórnik, flamastry”. Rodzina 

cieszyła się bardzo ze sweterka z reniferem oraz bardzo dużej liczby ubrań, wiele koszulek z 
ulubionymi postaciami z bajki psi patrol z Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma i Skye. Pani 
Katarzyna ucieszyła się z otrzymanych kosmetyków oraz granatowego łańcuszka z kolczykami, 

pan Marcin cieszył się z otrzymanych butów i wiele radości sprawiły mu otrzymane książki  „Nie ma 
nic piękniejszego niż dziecięce marzenia oraz Uwierz w mikołaja”. Rodzina cieszyła się z 
otrzymanych szklanek, pościeli, poduszek, wielką radość Aleksandrze sprawiła pościel z misiem, 

mówiła „Miś ma kokardkę, a kocyk z dziewczynkami będzie dla Basi”. W kolejnej paczce 
znajdowały się bardzo duże ilości słodyczy, kremy czekoladowe, Aleksandra pełna radości 
zawołała „właśnie o takie żelki mi chodziło, Tato patrz, jeszcze jeden i jeszcze jeden, spaghetti, ja 

lubię spaghetti, lubię tak sobie nawijać”. Rodzina otrzymała również przetwory domowej roboty i o 
wiele więcej, trudno wymienić wszystko, wzruszenie ogromne ogarnęło nas wszystkich, widząc 
wielkość i wspaniałość pomocy jaką drodzy Darczyńcy przygotowaliście dla rodziny. Na 

zakończenie wspólnie pomodliliśmy się z rodziną, rodzina bardzo prosiła abyśmy podziękowali 
Wszystkim którzy byli zaangażowanie w przygotowanie tej pomocy, dziękujemy.  

Słowo od Wolontariusza 

Chciałbym podziękować Wszystkim za wspaniałą pomoc przygotowaną dla rodziny, dziękuje za 
bardzo miłą współpracę. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam pokoju Chrystusowego, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego i opatrzności Bożej. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie 
Wam, jak najwięcej bożych łask, życzę Wam również, abyście doświadczali bożej mocy każdego 
dnia i by Pan Jezus zawsze był przy Was. 


