
Pomoc skierowana jest do chrześcijan zgromadzonych w różnych 
kościołach na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj jest ich 9 i należą do 5 
wielkich starożytnych tradycji: aleksandryjskiej, antiocheńskiej, or-
miańskiej, chaldejskiej oraz bizantyjskiej. Jednym z nich jest Kościół 
maronicki, na czele którego, w Aleppo, stoi biskup Joseph Tobji. Je-
go ekscelencja udzielił nam 
wywiadu, do którego wysłu-
chania gorąco zachęcamy.

Nuria mieszka w Aleppo. Ma 40 lat i dwoje dzieci – 15-letniego syna 
o imieniu Abd al-Nur i 12-letnią córkę Selmę. Jej mąż nie żyje od 5 lat, 
dlatego to na niej spoczywa obowiązek utrzymania rodziny. Byłoby 
to jednak bardzo trudne, gdyby nie pomoc, dlatego Nuria napisała 
list, w którym dziękuje swoim darczyńcom: 

Dziękuję Caritas Polska za całą pomoc. Dziękuję polskim rodzinom za 
to, że przejmują się naszym losem. Otrzymane środki wykorzystuję, aby 
kupić jedzenie, owoce i ubrania dla moich dorastających dzieci, które 
ciągle potrzebują Waszego wsparcia, gdyż ciągle rosną i ich potrzeby 
zmieniają się. Wasze wsparcie to dla nas ogromna szansa.
Mieszkanie, które zajmujemy, nie jest moją własnością, a więc potrze-
buję dalszej pomocy, również w kwestii zakupu podstawowych mebli. 
Muszę również opłacać nauczycieli dla moich dzieci, którzy pomagają im 
w nauce po południu. Ja sama nie mam wystarczających umiejętności, 
aby im pomóc. Dziękuję.

Dzięki Państwa wsparciu udaje nam się dotrzeć do rodzin obrządków: 
rzymskokatolickich, maronickich, chaldejskich, greckoprawosław-
nych, greckokatolickich, syriackoprawosławnych, syriackokatolickich, 
ormiańskokatolickich oraz ormiańskoprawosławnych. Wspieramy 
również kilkadziesiąt rodzin muzułmańskich.

w ciągu  
30 miesięcy

wsparcie otrzymało  
ponad  8700 rodzin 
syryjskich w Aleppo

dzięki ofiarności ponad  
21 tysięcy darczyńców
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Program Rodzina Rodzinie został uruchomiony w październiku 2016 r. i stał 
się największym programem pomocowym realizowanym przez Caritas Polska. 
Od chwili uruchomienia programu 6-miesięczną pomocą objętych zostało 
blisko 9 tysięcy rodzin dotkniętych skutkami wojny w Syrii. Zebrane środki za 
pośrednictwem partnerów lokalnych – kościołów i zgromadzeń zakonnych 
– trafiają do konkretnych rodzin rozpaczliwie potrzebujących pomocy. Za 
przekazane pieniądze rodziny syryjskie kupują wodę, opał do ogrzania mieszkań, 
żywność i leki.

WSPARCIE DLA CHRZEŚCIJAN 

LIST Z ALEPPO 
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Joseph Tobji

Od 2018 roku Caritas wspiera funkcjonowanie Hope 
Center – nowego ośrodka z siedzibą w Aleppo, który 
monitoruje pomoc. Dzięki projektowi zatrudniono 
13 osób zajmujących się na co dzień koordynacją 
i monitoringiem naszych działań w Syrii. Ośrodek 
wspiera Caritas Polska w kontakcie z potrzebującymi, 
z kościołami i organizacjami, prowadzi dokumenta-
cję, w tym raporty z dystrybucji środków, przekazuje 
materiały dotyczące projektów, dzięki czemu mamy 
wiedzę, do kogo dotarła pomoc i kto jej najbardziej 
potrzebuje. Ośrodek gwarantuje bezpośredni kon-
takt i pomoc na miejscu. Zapraszamy do obejrzenia 
wywiadu z Madlen – wolontariuszką, która wspiera 
swoją pracą program Rodzina Rodzinie.
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Szczęść Boże 
Szanowni Państwo, rok 2019 nazwaliśmy „Ro-
kiem Nadziei dla Rodzina Rodzinie”. Polska 
jako jeden z niewielu krajów pomaga Syrii, 
ponieważ świat o Syrii  zapomniał. Zwracamy 
się do Państwa z prośbą o pomoc w ramach 
Jałmużny wielkopostnej, która niesie ze sobą 
całe bogactwo miłosierdzia. Nie jesteśmy 
w stanie zapewnić koniecznej kwoty przeży-
cia wszystkim potrzebującym, którzy się do 
nas zgłaszają. Nie chcemy pozbawiać rodzin 
syryjskich wsparcia, jednak na kontynuację 
pomocy brakuje wciąż środków. Obecnie je-
dynie połowa rodzin może otrzymywać środki 
finansowe, dlatego też po półrocznym okresie 
wsparcia prosimy o dokonywanie wyboru 
nowej rodziny.  
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