
Drodzy nasi przyjaciele i partnerzy!  
 
Wszyscy jesteśmy zgodni, że wojna na Ukrainie przynosi ludziom dużo biedy i cierpienia. Tym, którzy tam zostali i 
tym, którym udało się zbiec do innych krajów. Polska, gdzie ja mieszkam już wiele lat, przyjęła na siebie główną falę 
uchodźców. Ta fala ludzi pogrążonych w żalu przetoczyła się również przez naszą niewielką wspólnotę.  
 
Od pierwszych dni wojny nasz kościół aktywnie włączył się w proces okazywania wszechstronnej pomocy 
uchodźcom. Zabieraliśmy ludzi z granicy, nie tylko polsko-ukraińskiej, ale także ukraińsko-węgierskiej. 
Dzięki Bożej łasce udało nam się wynająć 3-pokojowe mieszkanie. Również zajęliśmy 3-pokojowe mieszkanie w 
jednym z polskich kościołów. Również praktycznie cała przestrzeń na nabożeństwa jest przystosowana do 
przyjmowania naszych rodaków. Była potrzeba dodatkowo zakupić część materacy, pościeli, kocy i poduszek.  
 
Każdego dnia pomagamy w przesiedleniu nie mniej niż 40 osób. Nasz kościół stał się punktem pomocy uchodźcom. 
Karmimy ich ciepłym obiadem, odziewamy tych, którzy uciekli w tym co na sobie mieli, zapewniamy dach nad głową, 
okazujemy pomoc w wysyłaniu do innych krajów, duchowe wsparcie i podstawową konsultację prawną.  
 
Oczywiście to wszystko wymaga nakładów finansowych. Po tych kilku dniach wojny odczuwamy poważną potrzebę 
dodatkowych środków finansowych na różne potrzeby: 

 zakup jedzenia  
 benzynę 
 pilny remont 8-osobowego samochodu (około $1000) 
 pokrycie rachunków za wodę, gaz, elektryczność, itd.  
 zakup materacy i innych podobnych rzeczy 
 na materialną pomoc dla rodzin o niskim dochodzie, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla uchodźców 

 
Chociaż nasi dużo dają i ofiarnie służą, potrzebujemy przyjaciele waszej pomocy.  
 
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc dla nas w przejściu przez ten błogosławiony okres służenia swojemu 
bliźniemu.  
 
Jeśli Bóg da nam konieczne środki, wkrótce chcielibyśmy: 

 wynająć duży dom dla przyjęcia jak największej ilości uchodźców ($3000-4000 za miesiąc) 
 wyremontować i wyposażyć magazyn na pomoc humanitarną (około $10000) 
 kupić busa w lepszym stanie żeby wozić ludzi (nie mniej niż $10000) 

 
Dziękuję drodzy, że do dzisiaj byliście wierni swoim zobowiązaniom! 
 
Niech Bóg Was błogosławi! 
 
Wasz brat w Chrystusie  
Aleksander Ilin 
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