Bracia kapucyni po raz kolejny organizują akcję pomocy pod hasłem

„Wyślij pączka do Afryki”.
W karnawale, a szczególnie w Tłusty Czwartek, będzie można finansowo wesprzeć
charytatywne, edukacyjne i religijne dzieła polskich zakonników pracujących
w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.
Przyłącz się do misjonarzy kapucynów! Pączkujmy i pomagajmy!
Możesz pomóc na kilka sposobów
 Bez wychodzenia z domu – kupując e-pączka za pośrednictwem strony:
www.pączek.kapucyni.pl. i składając w ten sposób dobrowolną ofiarę na wspomniane cele.
 Możesz też kupić pączki lub samodzielnie upiec jakieś słodkości, a potem poczęstować nimi
rodzinę czy kolegów w pracy, zebrać od nich datki i wpłacić na konto fundacji.
Szczególnie zachęcamy nauczycieli i uczniów, aby zorganizowali „pączkowanie” w swoich
szkołach. W zeszłym roku do akcji przystąpiło ponad 300 szkół i przedszkoli w całej Polsce.
Uczniowie organizowali kiermasze, sprzedawali ciasta i pączki i w ten sposób wspierali swoich
afrykańskich rówieśników. Zachęcając dzieci do udziału w akcji, uczymy je szacunku i dzielenia
się z innymi.
Pomaganie zmienia świat!
Owoce akcji „pączkowania” są bardzo konkretne:
- osierocone afrykańskie dzieci nie głodują i mogą chodzić do szkoły,
- niepełnosprawne osoby są operowane, otrzymują sprzęt ortopedyczny, wózki inwalidzkie i
mogą się sprawnie poruszać,
- najubożsi podopieczni misjonarzy w Afryce, dzięki wsparciu z Polski, mogą przeżyć kolejny
trudny rok rebelii,
- powstają studnie głębinowe ze zdrową i czystą wodą,
- budowane są szkoły, przedszkola, kaplice i place zabaw.
Mieszkańcy afrykańskich wiosek czynnie włączają się w realizację tych projektów: tam, gdzie
zaplanowano budowy, przygotowują cegły, zwożą kamienie, piasek i wodę, porządkują teren.
Zakonnicy podkreślają, że działania te integrują miejscową ludność.
Szczegóły dotyczące akcji – tego, kto i jak może się w nią zaangażować, a także pełny opis
projektów, na które w tym roku zbierane są pieniądze – znajdują się na stronie:
www.pączek.kapucyni.pl.
Przyłącz się do pomocy! Przyłącz się do braci kapucynów!
Rozwijajmy razem dzieło miłosierdzia!
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