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Drogie Siostry, Współpracownicy, Znajomi i Przyjaciele, 
 

Trzy miesiące temu rozpoczęła się wojna na Ukrainie. W miarę jak staramy się reagować na pilne 
potrzeby, dzielimy się aktualnymi informacjami na temat obecnej sytuacji i naszych działań 
w Europie. Raport urzędników Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) stwierdza, że liczba osób 
zmuszonych do ucieczki z powodu konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka i prześla-
dowań wzrosła do bezprecedensowego poziomu ponad 100 milionów na całym świecie. Na 
koniec 2021 roku liczba ta wynosiła 90 milionów, co było spowodowane konfliktami m.in. 
w Afganistanie, Burkina Faso, Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Birmie i Nigerii. 
W wyniku wojny na Ukrainie osiem milionów osób zostało przesiedlonych w obrębie swojego 
kraju, a ponad sześć milionów znalazło schronienie poza Ukrainą. 
 
Nasze Siostry w Europie nadal z wielką miłością odpowiadają na potrzeby ukraińskich 
uchodźców. W Prowincji Bawarskiej (obejmującej Dystrykty Austriacko-Włoski i Czesko-
słowacki) dzieci ukraińskie są przyjmowane w naszych szkołach. Dziewczęta w wieku 14-17 lat 
uczą się języka niemieckiego, angielskiego i innych przedmiotów w naszym liceum 
w Monachium. Prowincja wspiera finansowo zarówno uczennice, jak i ukraińskich nauczycieli, 
którzy z nimi pracują. W domu macierzystym w Monachium mieszkają dwa małżeństwa. 
W każdym z nich jedna osoba jest chora i wymaga dializ dwa razy w tygodniu. W Szwecji jedna 
Ukrainka z dwójką dzieci mieszka w naszym małym domu wakacyjnym. Nasze Siostry 
w Rumunii udzielają wsparcia finansowego poprzez Caritas. Nasza szkoła w Wiedniu przyjęła 32 
dzieci i jest wdzięczna za datki na czesne, posiłki i opiekę po lekcjach. Siostry w Republice 
Czeskiej pomagają trzem kobietom z pięciorgiem dzieci, z których jedno uczęszcza do 
przedszkola. 
 
Na Węgrzech, w naszej szkole w Budapeszcie uczy się 18 dzieci uchodźców. Dzięki pomocy 
rodziców naszych węgierskich uczennic, Siostry zdołały zapewnić im odzież, żywność i pieniądze 
dla rodzin. Rodzice uczniów-uchodźców otrzymali pracę w naszej szkole. Siostry współpracują 
również z innymi grupami jako wolontariuszki, ucząc tych, którzy nie uczęszczają do naszej 
szkoły. Kolejnych 10 uczniów uczy się w naszej szkole w Debrecenie, a sześciu w Szeged. Do 
Słowenii przybyło mniej uchodźców, a nasze Siostry nadal współpracują z Caritas Słowenii, 
udzielając pomocy. 
 
W Polsce, w sześciu wspólnotach naszych Sióstr mieszka 54 uchodźców, wśród nich 19 sierot, 
kilka rodzin zastępczych i matek z dziećmi. Siostry zapewniają im bezpieczny dom i środki do 
pełnego rozwoju. Trzy z naszych przedszkoli przyjęły 19 dzieci z Ukrainy. Ostatnio, niektóre 
rodziny zdecydowały się na powrót na Ukrainę, a nasze Siostry pomogły im finansowo. Podczas 
świąt wielkanocnych matki-uchodźczynie wyrażały swoją wdzięczność za możliwość 
bezpiecznego spędzenia świąt u naszych Sióstr. 
 
Drogie Siostry, kończymy wyrazami wdzięczności ze strony Caritas. Pozostańmy zjednoczone 
w modlitwie, rozeznając najważniejsze problemy globalne, na które jesteśmy wezwane, aby 
odważnie odpowiadać. (por. Miłość daje wszystko, Kierunek 24. Kapituła Generalna). 
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