Towarzystwo Przyjaciół
Domu Seniora „Pomocna Dłoń”
w Kaszewicach
„Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, szczególnie nasze parafie
i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności”
Papież Franciszek
Niniejszym – odpowiadając na prośbę Papieża Franciszka – deklaruję swoje wsparcie
dla dzieła budowy Domu Seniora w Kaszewicach jako charytatywnego dzieła
Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Deklaruję się do przekazywania rocznie (w przeciągu 3 – 4 lat)
na konto Caritas Archidiecezji Łódzkiej kwoty w wysokości:
..........................................................................
Nazwisko i imię ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................................
Parafia ...............................................................................................................................................
Proszę o przesłanie niniejszej deklaracji na adres: Dom Seniora, Kaszewice 45, 97 - 415 Kluki

Odpowiadając na zachętę Papieża Franciszka, „aby nasze parafie i wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia
na morzu obojętności” oraz kierując się nauczaniem Świętego Jana Pawła zawartym w Liście do osób w podeszłym
wieku „Czcić ludzi starych znaczy spełniać trojaką powinność wobec nich: akceptować ich obecność, pomagać im
i doceniać ich zalety”, Caritas Archidiecezji Łódzkiej podjęło się zadania wybudowania Domu Opieki dla ludzi starszych
wymagających opieki i życzliwej troski.
W związku z tym zapraszamy wszystkich – o wrażliwym sercu w morzu obojętności – do włączenia się do grupy
Przyjaciół Domu Seniora „Pomocna Dłoń” w Kaszewicach poprzez zadeklarowanie na okres 3 - 4 lat określonej kwoty
darowizny na cele charytatywne na rzecz Caritas Archidiecezji Łódzkiej na konto:

PEKAO SA 5 oddział/Łódź Nr. 49 1240 1545 1111 0010 1471 3920
•
•
•
•

Każdy ofiarodawca będzie:
wpisany do pamiątkowej Księgi Przyjaciół Domu Seniora
otrzyma dyplom z podziękowaniem za wsparcie tego dzieła
pod koniec każdego roku otrzyma sprawozdanie, co zostało zrobione ze złożonych darowizn od Przyjaciół Domu Seniora
co miesiąc w intencji Przyjaciół Domu Seniora będzie odprawiona msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo

„Z serca błogosławię temu dziełu i zachęcam do życzliwego wsparcia”
Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki
Zatem zapraszamy do przyłączenia się do Towarzystwa Przyjaciół Domu Seniora „Pomocna Dłoń” w Kaszewicach
Kontakt: Dom Seniora – Pomocna Dłoń, Kaszewice 45, 97-415 Kluki, tel. 606324304
lub Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 90-507 Łódź, Gdańska 11, tel.: 42 6399581 – www.caritas.lodz.pl

