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Podziękowanie za dar 

❤ dla Ukrainy 
 
 
Artykuł opublikowany przez stowarzyszenie « Communauté Polonaise Saint-Jean Paul II » 
Publikacja 19 marca 2022, aktualizacja 4 kwietnia 2022 
 
 

Ksiądz Mateusz Dziedzic dziękuje ludziom za mobilizację w 
darowiznach dla Ukrainy. 
 

Dziękuję w całego serca wszystkim zaangażowanym w akcję pomocy dla 
Ukrainy, którą zorganizowała nasza Wspólnota. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy w niedzielę 6 marca złożyli dary, wszystkim tak 
licznym i szczodrym ofiarodawcom. 
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Wyrazy wdzięczności przesyłam wszystkim wolontariuszom którzy pracowali w 
sortowaniu i pakowaniu rzeczy do wysyłki. Zaangażowane były cale rodziny. 
Pracowali mężczyźni, kobiety i młodzież. Również wolontariusze z parafii 
francuskiej przyszli nam z pomocą. 

Dziękuję tym wszystkim którzy w niedzielę 6 marca i sobotę 12 marca przewozili 
dary swoimi busami. W niedzielę mieliśmy do dyspozycji 3 busy. Natomiast w 
sobotę 4 duże busy wypelnione spakowanymi i opisanymi darami zostały 
przewiezione do Noisy le Grand. 
 
Przewoznik z tego miasta za darmo swoim samochodem ciężarowym 
zoobowiazał się dostarczyć je do Polski. W niedziele 13 marca zostały wysłane 
do Gminy Grybów.  

Wójt gminy Pan Jacek Migacz dziękuję wam wszystkim za waszą ofiarność. Z 
Grybowa dary zostaną wysłane na Ukrainę, tak szybko jak tylko będzie taka 
możliwość. Między innymi część darów ma trafić do pochodzącego z tej Gminy 
ks Krzysztofa Sapalskiego, pracującego w Czerniowcach blisko granicy 
Rumuńsko Mołdawskiej. 
 
 
 

« Bóg zapłać » wam wszystkim 
 

 
 
« Bóg zapłać » wam wszystkim również w imieniu naszych braci z Ukrainy których 
spotkałem w czasie naszej Akcji i którzy prosili o przekazanie podziekowań. 
 
 

Niech żyje Ukraina 
Modlimy sie o pokój dla tego Narodu i o pokoj dla swiata. 
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