
Podziel się
MIŁOŚCIĄ

Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej



O co chodzi?
Wiesz, że MIŁOŚĆ się mnoży, kiedy się ją dzieli? 

To najprostsze równanie na świecie. 
 

W czasie przygotowania na Narodzenie Pana, ale także
przedświątecznego szaleństwa, zachęcamy do zatrzymania się
przy tych, którzy pomocy szczególnie potrzebują, którzy może

nie spodziewają się, że w tym czasie doświadczą MIŁOŚCI.
 

Oto mała ściąga: jak i komu możesz pomóc :) 



 kup świąteczny obiad 
 upiecz ciasto
 przygotuj prezent
 zrób dekorację
 wesprzyj logistykę
 zaśpiewaj lub zagraj
 wpłać cegiełkę
 pomóż 25 grudnia

Jak pomagać: 

Święta z Ubogimi 
Wspólnota Sant'Egidio

Więcej info:
https://www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi
https://www.facebook.com/events/426918318927251

Żródło: https://www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi

https://www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi
https://www.facebook.com/events/426918318927251


Świece Caritas

Jak pomagać: 
Kup świecę, a dochód zostanie
przeznaczony na: finansowanie
wakacyjnego wypoczynku,
posiłków, stypendiów oraz wsparcie
dzieci w rehabilitacji i leczeniu

Więcej info:
http://wigilijnedzielo.caritas.pl/

Żródło: http://wigilijnedzielo.caritas.pl/

http://wigilijnedzielo.caritas.pl/


wesprzyj finansowo
zostań wolontariuszem
zapoznaj się z Raportem o biedzie
(do pobrania na stronie SzP)

Jak pomagać: 

Szlachetna Paczka

Więcej info:
https://www.szlachetnapaczka.pl

Żródło: https://www.umcs.pl

https://www.szlachetnapaczka.pl/


zrób prezent (do 18 grudnia)
wpłać pieniądze na zakup węgla

Jak pomagać: 

Wirtualna choinka
Caritas +Ruch Światło-Życie Diec. Praskiej

Więcej info:
https://www.wirtualnachoinka.pl/

Żródło: https://www.wirtualnachoinka.pl/

https://www.wirtualnachoinka.pl/


Wpłać darowiznę
Obejmij "patronitem" osobę ubogą
Dołącz jako wolontariusz 
Jadłodajnia na ul. Miodowej

Jak pomagać: 

Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego
 

Więcej info:
https://fundacja-kapucynska.org/

Żródło: https://fundacja-kapucynska.org/

https://fundacja-kapucynska.org/


Jak pomagać: 
Wpłać na leczenie dla Jarka, 

związanego z Ruchem Światło-Życie,
 z dopiskiem "św. Anna" - wszystkie takie

wpłaty zostaną podwojone przez
darczyńcę. 

Jarosław Lalek

Więcej info:
https://www.siepomaga.pl/jaroslaw-lalek

Żródło: https://www.siepomaga.pl/jaroslaw-lalek

https://www.siepomaga.pl/jaroslaw-lalek


Fundacja "Daj herbatę"

Wpłać darowiznę
Dołącz jako wolontariusz 
Przekaż ubrania, środki
czystości, jedzenie

Jak pomagać: 

Więcej info:
https://dajherbate.pl/

Żródło: https://dajherbate.pl/

https://dajherbate.pl/


świadczenie pomocy prawnej
wsparcie finansowe
pomoc materialna: żywność, środki
higieny, pampersy

Jak pomagać: 

Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz

Więcej info:
https://dsmchyliczki.pl/

 
 

Żródło: https://www.umcs.pl

https://dsmchyliczki.pl/


przygotuj paczkę z artykułami
higienicznymi dla niemowląt
wesprzyj finansowo

Jak pomagać: 

Paczuszka dla maluszka
Fundacja Małych Stópek

Więcej info:
https://paczuszkadlamaluszka.pl/

Żródło: https://paczuszkadlamaluszka.pl/

https://paczuszkadlamaluszka.pl/


Jak pomagać: 
Opłać kolację wigilijną i prezent 
dla samotnego seniora - 50 zł.

Podaruj Wigilię
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Więcej info:
https://www.podarujwigilie.pl/

Żródło: https://m
arketingprzykaw

ie.

https://www.podarujwigilie.pl/


Fundacja św. Mikołaja

Jak pomagać: 
Wpłać darowiznę na cele
stypendialne

Więcej info:
https://mikolaj.org.pl/

Żródło: https://mikolaj.org.pl/

https://mikolaj.org.pl/


Jak pomagać: 
Wpłać darowiznę na cele stypendialne

Fundacja 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Więcej info:
https://dzielo.pl/

 

Żródło: https://dzielo.pl/

https://dzielo.pl/


PREPARE YOURSELF
STAY TUNED

 
 

SOMEONE IS COMING
 

and something...


