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24 marca 2022 
 
 
Drogie Siostry, Współpracownicy, Znajomi i Przyjaciele, 
 
Serdeczne pozdrowienia z Rzymu! W pierwszych tygodniach Wielkiego Postu jeszcze 
boleśniej uświadomiliśmy sobie niewyobrażalne cierpienie, jakie panuje w świecie. W związku 
z trwającym na Ukrainie kryzysem, około jedna czwarta całej ludności została zmuszona do 
opuszczenia swoich domów. Już 3,5 miliona Ukraińców stało się uchodźcami, uciekając do 
innych krajów, a 6,5 miliona jest przesiedlonych na terenie kraju. 
 
Na całym świecie ludzie okazują solidarność, modlą się i szukają sposobów, by pomóc. Rządy 
wraz z Caritas i innymi organizacjami koordynują wysiłki w celu zaspokojenia najpilniejszych 
potrzeb osób wysiedlonych. Nasze Siostry w Europie są głęboko poruszone tym cierpieniem 
i reagują z wielkim współczuciem i miłością, wraz z wieloma rodzinami, przyjaciółmi 
i młodymi ludźmi. 
 
Do Polski, w ciągu 24 dni, przyjechało ponad dwa miliony uchodźców. Nasze Siostry 
codziennie pomagają jako wolontariuszki w centrum dla uchodźców, gdzie dostarczane są 
artykuły pierwszej potrzeby. We współpracy z rządem i Caritas, nasze Siostry przyjęły dzieci 
i dorosłych w co najmniej czterech swoich placówkach i domach. Pomagają także innym, 
dostarczając artykuły gospodarstwa domowego i wysłuchując wielu bolesnych historii, często 
czując się bezradne wobec tego cierpienia.   
 
W Prowincji Węgierskiej nasze Siostry ściśle współpracują z Caritas. Przekazują fundusze, 
zapewniają nocleg, zbierają rzeczy, które można przywieźć do ośrodka Caritas. Przyjmują 
dzieci uchodźców w naszych przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Ze względu 
na posługę w internatach, Siostry mogą pracować jako wolontariuszki tylko w czasie wolnym 
od pracy lub w weekendy. Cztery Siostry pomagają również w przyjmowaniu uchodźców 
w nocy na granicy.  
 
W Prowincji Bawarskiej Siostry pomagają poprzez zbiórkę odzieży i innych rzeczy; 
w Niemczech i Szwecji trwają konsultacje na temat możliwości zaoferowania zakwaterowania. 
Szkoła średnia w Monachium otworzyła ostatnio dwie klasy dla 48 ukraińskich dziewcząt 
w wieku 15-17 lat, z dwiema ukraińskimi nauczycielkami i nauczycielką-praktykantką; 
wkrótce więcej dzieci zostanie przyjętych do naszych przedszkoli i szkół podstawowych, 
a Rada Prowincjalna rozważa, jak wesprzeć je finansowo. Do Austrii nadal przybywają tysiące 
uchodźców. Wielu z nich to dzieci, więc zapotrzebowanie na miejsca w szkołach jest ogromne. 
W naszej szkole dzieci uchodźców są teraz prawie na każdym poziomie nauczania.  
 
W Słowenii sytuacja nie jest jeszcze tak nagląca, jednak nasze Siostry współpracują 
bezpośrednio z Caritas działającą z państwem w zakresie potrzeb lokalowych oraz 
z wolontariuszami, którzy zbierają i kupują potrzebne przedmioty i urządzenia. Siostry 
zaoferowały, w razie potrzeby, miejsce w niektórych z naszych placówek jako schronienie.  
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Jako Rada Generalna przekazałyśmy środki na rzecz Międzynarodowej Caritas dla Ukrainy 
i pozostajemy w stałym kontakcie z przełożonymi prowincjalnymi, szczególnie w Europie 
Wschodniej, odnośnie bieżącej sytuacji i ewentualnych potrzeb. Nasze prowincje 
północnoamerykańskie również przekazały hojne datki. Dla tych, którzy chcieliby wnieść swój 
wkład, proponujemy, aby zwrócić się do swojej prowincji. 
 
Niech wszyscy na całym świecie pozostaną solidarni, zjednoczeni w modlitwie, poście 
i działaniu na rzecz pokoju. Dołączmy do Papieża Franciszka w modlitwie o pokój i w Akcie 
Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi 
w najbliższy piątek, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.   
 
Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami i za światem, i „prowadzi nas drogami 
pokoju” (Akt Poświęcenia). 
 
 
Wasze Siostry  
Roxanne, Inês, Carolyn, Julianne, Martina  
Rada Generalna 
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