
List do Ciebie... 
 

List jest cz�sto czym� osobistym, pisanym z my�l� o kim� wa�nym i bliskim. Dlatego 

wła�nie piszemy ten list do Ciebie. 

To, �e jeste� kandydatem lub członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, b�d� to 

dzieło le�y Ci na sercu – bardzo si� dla nas liczy. Tworzysz co� WIELKIEGO i DOBREGO... 

Dzi�ki za jedno�� we wspólnej modlitwie i ka�de modlitewne westchnienie ku Górze 

w intencji potrzeb nowopowstałej Stanicy. 

Z racji naszych pocz�tków – potrzeby s� do�� spore. Brakuje jeszcze podstawowych 

rzeczy, bez których Stanica nie mo�e si� oby� (aktualnie: regał, drukarka + papier do niej, 

ksi��ki, ulotki, foldery, niezb�dne materiały, fundusze na zrobienie herbu, rachunki 

telefoniczne). Wierzymy jednak, �e skoro Bóg zapragn�ł tego MIEJSCA w naszej 

Archidiecezji – zatroszczy si� tak�e o jego wyposa�enie i fundusze na ten cel. Dowodem na 

to jest fakt, �e dał nam równie� Ciebie i Twoje serce � 

Zjednoczmy si� zatem we współtworzeniu tego miejsca i odpowiedzialno�ci za nie. 

Prosimy Ci� w imieniu wszystkich, którym Stanica w jakikolwiek sposób kiedy� pomo�e,  

o dobrowoln� ofiar�, która Ciebie nie zubo�y, a dla nas b�dzie bardzo wa�na.  

Nosz�c gdzie� gł�boko w sercu działania Ojca Franciszka, chcemy wesprze� si� na 

Jego pomy�le. Zainicjował On bowiem budow� ko�cioła p.w. Jutrzenki Wolno�ci  

w Katowicach jako wotum wdzi�czno�ci za ocalenie narodu od kl�ski alkoholizmu. Pieni�dze 

na ten cel pochodziły wył�cznie  z ofiar powstałych przez wyrzeczenie si� wódki oraz innych 

napojów alkoholowych.  

T� my�l pragniemy wprowadzi� w �ycie równie� w naszej Stanicy. Tak naprawd� 

liczy si� ka�da złotówka (dosłownie!) – byleby była ona ofiar� dzi�kczynn� i niejako 

zaoszcz�dzon� poprzez trwanie w Krucjacie. 

W planach mamy zało�enie konta; na ten moment jednak – ofiary mo�na przekazywa� 

w Stanicy w godzinach jej otwarcia – czyli w ka�d� sobot� od 14:00 do 16:00 lub w sposób 

uzgodniony z odpowiedzialnymi za Stanic� przez telefon: +48798824773. 

 

Za Twoj� nie-oboj�tno��  

z serca Bóg zapła�! 

 

Stanica Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

Archidiecezji Cz�stochowskiej 


