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Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego
Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska
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Składam serdeczne gratulacje i podziękowania za całoksńalt dńałalności

charytatywnej Archidi eceĄi Szczecińsko-Kamieńskiej.

SzczegóIne uzrranie pragnę urytańć dla dńatralności pomocowej realizowanej

ptzez Wydnal Wychowania Katofickiego, który w imię bezinteresownej sfużby

drugiemu człowiekowi dociera do najbardziej potrzebujących osób w krajach

,,trzeciego świata". Księże Dyrektorze, niezw5rkle doceniam wysiłek, który Ksiądz
Dyrektor wkłada w koord5mację wszelkich inicjatyw pomocowych. Fakt stworzenia

dzteła, do którego przyłączyło się tak liczrre grono darczyńców i wolontariuszy,

świadczy o niezwykłym zaufaniu,jakim darzonyjest Ksiądz D5rrektor.

Niezwykle doceniam zaangażowartie i poświęcenie katechetów ora?.dyrektorów

szkół leżących na terenie archidieceĄi, Iłórzy włączają się do dńalań szczecińskiej

kurii. Dzięki tej współpracy możliwe było zorganizowanie 'szeregu projektów,

w ramach których ubodzy mieszkańcy Afryki otrz-yrnali zywność i lekarstwa.

Szczególne podziękowanie za wsparcie inicjatyw edukacyjnych chciałbyn ńoĘć na
ręce sióstr felicjanek, rea7izujących szlachetne cele swojego zgrornadzenia, któr5rmi są
praca wychowawcza z dziećrni otaz opieka nad potrzebująrymi. Siostry felicjanki,

posługujące w Szczecinie, od ponad 30 lat prowadzą misje w Kenii i opiekują się

placówkami, w którychuczą się ubogie dńeci.

Głęboko doceniarn ideę, jaka towarzyszy Państwu w trakcie prowadzenia

dńalań pomocowych w najuboższyrch miejscach świata. Realizowane projekty mają

bowiem na celu zarówno ratowanie Ęcialudzkiego, jak i umożliwienie harmonijnego

rozwoju społeczeństw. Pełniąc urząd Ministra-człanka Rady Ministrów,
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odpowiedzialnego za koordynowanie polskiej pomocy humanitarnej, pragnę v,ryrańć

zapewnienie, że Państwa działalność stanowi przykJ.ad pomocy świadczonej w sposób

przemyślany i roźropny. Niosąc dobro drugiemu człowiekowi, nie zapominacie

Państwo o potrzebie prrywrócenia mu poczucia godności i duchowego wzrostu.

Dziękuję, że uwrażliwiacie Państwo społeczeństwo polskie na problemy

dzisiejszego świata i rozbudzacie serca Polaków, Lłórzy dzięki temu jeszcze aktywniej

wspierają materialnie i duchowo wszelkie inicjatyvrry pomocowe. Za wszystkimi

Państwa przedsięwzięciami stoi ciężka praca katechetów, wolontariuszy oraz

szerokiego grona pozostałych osób wspierających to szlachetne dńeło, co bardzo

doceniam.

Życrę sporo zdrowia i wytrwałości oraz wielu sił do dalszej działalności

w służbie drugiemu człowiekowi. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za dotychczasową

posługę.
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