
  Dom wsparcia 
W Hodyszewie powstaje 

ośrodek terapeutyczny dla 

osób z uzależnieniem i pomocy 

rodzinie. Będzie nosił nazwę – Dom 

Miłosierdzia. Jest finansowany 

z dobrowolnych wpłat ludzi. 

Przed laty Księża Pallotyni prowa-

dzili szkołę podstawową w Hodysze-

wie. Ze względu na zbyt małą ilość 

dzieci musieli ją zamknąć i przez pra-

wie jedenaście lat budynek stał pu-

sty. Zastanawiali się co z nim zrobić. 

Ks. Jacek Zakrzewski SAC, wicerektor 

hodyszewskiego sanktuarium za-

proponował, aby przeznaczyć go na 

ośrodek dla rodzin, które potrzebują 

wsparcia w związku z problemami 

z uzależnieniem. Pallotyńskie wła-

dze pozytywnie odniosły się do tej 

propozycji. 

Zanim ruszyła przebudowa budynku 

powołano do życia w 2017 roku 

Fundację Pojednanie, na której 

czele stanął pomysłodawca ośrodka 

ks. Jacek Zakrzewski. W zarządzie 

fundacji znalazły się również cztery 

osoby świeckie, które dzielnie go 

wspierają i pomagają. 

Trzy części 
Dom Miłosierdzia będzie się składał 

z trzech części: otwartej, półotwartej 

i zamkniętej. W pierwszej powstanie 

kawiarnia, kaplica i miejsce na imprezy 

kulturalne. W drugiej zaplanowano 

pokoje na warsztaty i spotkania 

grup, bibliotekę, kuchnię, dużą salę 

konferencyjną, pomieszczenia dla 

psychologów i terapeutów. Ostatnia 

część będzie przeznaczona dla osób 

z uzależnieniem, które zdecydują się 

na stałą, roczną terapię w Hodyszewie.  

Prace budowlane
Budowa Domu Miłosierdzia postępuje 

stopniowo w miarę zebranych środków 

finansowych. – Zaczęliśmy od podniesie-

nia budynku o poddasze użytkowe i po-

łożeniu nowego, dwuspadowego dachu. 

Spełniając obecne wymogi przeciwpoża-

rowe, dobudowaliśmy dodatkową klatkę 

schodową. Ponadto wyburzyliśmy stare 

i postawiliśmy nowe ścianki działowe. Na 

poddaszu zamontowaliśmy nowe okna – 

wylicza ks. Jacek Zakrzewski SAC. –  Ostat-

nio udało nam się położyć całkowicie 
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nową instalację elektryczną i wykonać 

tynki w pomieszczeniach. Zakupiliśmy 

też sporą ilość styropianu. 

Przed fundacją prace przy ociepla-

niu poddasza, dobudowanej klatki 

schodowej oraz dachu od wewnątrz. 

Po ich wykonaniu budynek będzie już 

całkowicie zamknięty. 

Cykliczne spotkania
Fundacja oprócz działań związa-

nych z budową Domu Miłosierdzia 

zajmuje się także prowadzeniem róż-

norodnych spotkań i zajęć. Odbywają 

się warsztaty 12 kroków ku pełni życia, 

spotyka się grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych Al-Anon,  grupa 

Anonimowych Alkoholików,  Wspól-

nota Trudnych Małżeństw Sychar oraz 

Klub Ojca. Dwóch specjalistów prowa-

dzi terapie indywidualne i grupowe. 

Mają też miejsce warsztaty tematyczne 

poświęcone przemocy i przebaczeniu 

oraz szkolenia organizowane przez ini-

cjatywę tato.net. 

 Smakołyki przy Sanktuarium 
Kiermasz ciast, wędlin i innych 

produktów – to był kolejny sposób 

na zebranie pieniędzy na budujący 

się Dom Miłosierdzia w Hodyszewie. 

Odbył się 20 lutego br. i udał się 

znakomicie. Fundacja Pojednanie, 

która była jego organizatorem, już 

myśli o jego powtórzeniu. 

Dwa stoiska usytuowano przy wej-

ściu głównym i bocznym do Sanktu-

arium w Hodyszewie. Na każdym z nich 

osoby, które przyjechały tego dnia do 

Hodyszewa na Mszę św., zaopatrywały 

się w ciasta, chleby, wędliny i wyroby 

z dziczyzny, pierogi i jajka kurze. Po-

nadto na stoiskach kupowano dżemy, 

miody, kompoty, sery korycińskie, ogór-

ki i buraczki. 

– Ciasta pokroiliśmy dzień wcześniej 

i popakowaliśmy je w plastikowe pojem-

niki. Sprzedawaliśmy je po 20 złotych. 

Choć i była osoba, które za ten zestaw 

dała 100 złotych – mówi Małgorzata Ku-

nicka, z Zarządu Fundacji Pojednanie, 

pomysłodawczyni kiermaszu.

Stoiska uruchomiono około godz. 

7.30, a około godz. 12.00 zostało już nie-

wiele produktów. Ostatecznie wszystkie 

smakołyki znalazły nabywców. Należy 

zaznaczyć, że dostarczyły je bezpłatnie 

osoby indywidualne, koła gospodyń 

wiejskich i firmy z okolicy. 

– Nie spodziewałam się takiego od-

zewu. Bardzo trafiona akcja. Jestem 

zadowolona, że wyszliśmy do ludzi, 

którzy chętnie otwierali swoje portfele 

– zaznacza Małgorzata Kunicka. – Myślę, 

że niektórzy specjalnie przyjechali do 

Hodyszewa na nasz kiermasz.

Fundacja Pojednanie bardzo dziękuję 

wszystkim za pomoc w zorganizowa-

niu kiermaszu, szczególnie tym, którzy 

przygotowali smakołyki, jak tym, którzy 

je nabyli. 

Szanowni Państwo
Przekazuję w Państwu ręce 

pierwszy numer gazetki pt. „Krok 

Naprzód”. Jej wydawcą jest Fun-

dacja Pojednanie z Hodyszewa. 

Liczę, że pismo wzbudzi Państwa 

zainteresowanie i będzie odbierane 

pozytywnie. Chcę, aby gazetka uka-

zywała się regularnie, co kwartał. 

Zadaniem Fundacji Pojednanie 

jest m.in. wybudowanie i oddanie do 

użytkowania Domu Miłosierdzia w Ho-

dyszewie. I właśnie o nim będę pisać 

w miarę postępujących prac budow-

lanych. Ponadto w piśmie znajdziemy 

teksty o innych działaniach fundacji. 

Skład i druk gazetki kosztuje, dla-

tego zachęcamy osoby i firmy do jej 

wspierania. Wydanie tego numeru 

sfinansowała firma Magia Sp. z o.o. 

sp. k. z Ciechanowca, za co jestem 

jej wdzięczny. 

Tytuł naszej gazetki to efekt ogło-

szonego konkursu na portalu społecz-

nościowym. Zarząd fundacji uznał, że 

tytuł ten – to jest to. Kroczmy więc 

do przodu. 

Piotr Woroniecki

redaktor naczelny

Ciasta, wędliny i inne smakołyki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
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 Złom na dom 
„Wiaderko złomu na budowę domu” – 

pod takim hasłem odbyła się w marcu 

br. zbiórka złomu na potrzeby 

budującego się Domu Miłosierdzia. 

To jedna z akcji organizowanych przez 

Fundację Pojednanie. 

Zbiórka została przeprowadzona na 

terenie parafii Hodyszewo i spotkała 

się z dużym odzewem. Ludzie chętnie 

wystawiali przed swoje posesje róż-

ne metalowe elementy. Do kontenera 

trafiły części samochodowe i od cią-

gników, grzejniki i rury od centralnego 

ogrzewaniu, siatka ogrodzeniowa, drut 

kolczasty, blachy, koryta metalowe a na-

wet stara taczka z metalowym kółkiem. 

W akcję zaangażowało się sześciu 

mężczyzn. Jeden z nich udostępnił 

ciągnik z przyczepą. W ciągu trzech 

godzin napełnili ją i przekazali złom 

do skupu. Cały zysk z jego sprzedaży 

w kwocie 11 tysięcy złotych trafił na 

potrzeby budującego się Domu Mi-

łosierdzia

– To była bardzo udana akcja. Jeden 

z mieszkańców ponownie zaprosił eki-

pę zbierającą na swoją posesję i oddał 

kolejny metalowy złom – zaznaczył 

Marek Kiersnowski, koordynator zbiór-

ki, a jednocześnie szef Klubu Ojców 

z Hodyszewa.  

– Zgłaszają się do nas następne oso-

by, chcące oddać złom z innych miej-

scowości, dlatego podjęliśmy decy-

zję, aby kontynuować zbiórkę – mówi 

ks. Jacek Zakrzewski SAC, przewodni-

czący Zarządu Fundacji Pojednanie. 

– Jednocześnie pragnę podziękować 

tym wszystkim, którzy włączyli się w tę 

szczytną akcję. 

   Fundacja Pojednanie wspiera Ukrainę
Kilka dni po wybuchu wojny 

podjęto decyzję, aby zaangażować 

się w akcję pomocy Ukrainie. 

Dzięki życzliwości wielu osób 

wysłano ponad dwadzieścia 

transportów. 

– Dzięki znajomości Podkarpacia 

skontaktowałem się z Danutą Kacprzak 

z Lubaczowa, która szefuje Towarzystwu 

Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-

-Wschodnich. Rozpoczęliśmy z nimi 

współpracę i reagowaliśmy na konkretne 

potrzeby. Na początek niezbędna była 

ciepła odzież, typu rękawiczki, koce – 

mówi ks. Jacek Zakrzewski SAC z Fundacji 

Pojednanie. – Do ich zebrania chętnie za-

angażowały się dzieci z okolicznych szkół. 

Pierwszy transport pojechał pod gra-

nicę ukraińską już w pierwszym tygodniu 

wojny. Dostarczano tam rzeczy, na które 

było konkretne zapotrzebowanie. Na 

początku wożono je na Podkarpacie, 

gdzie były przeładowywane do cięża-

rówek ukraińskich. Później już osobiście 

jeżdżono z darami do Lwowa. 

– Nasza akcja spotkała się z życzliwo-

ścią wielu osób, małych i dużych. Wsparły 

nas okoliczne samorządy, szkoły, parafie, 

firmy, sklepy, punkty usługowe, domy 

kultury. Trudno wymieniać wszyst-

kich z nazwy, aby nikogo nie pominąć 

– zaznacza Ks. Jacek Zakrzewski SAC. – 

Jestem wszystkim ogromnie wdzięczny, 

że z takich zapałem włączyli się w zbiórkę 

darów, począwszy od ich zebrania, dostar-

czenia, segregacji, aż po transport na Ukra-

inę. Niech ich wszystkich Bóg błogosławi.  

Zbiórka złomu w parafii Hodyszewo 

Pakowanie darów na Ukrainę

Dzień Rodziny już wkrótce 

W niedzielę, 24 lipca odbędzie 

się w Hodyszewie IV Dzień Rodziny. 

To impreza dla całych rodzin. Będą 

występy zespołów, gry i zabawy, 

konkurencje sportowe, licytacje, 

kiermasze i loterie. Koła gospodyń 

wiejskich zaprezentują swoje smako-

łyki. Dzieci skorzystają z placu zabaw, 

dmuchańców i malowania twarzy. 

Każdy – duży i mały – znajdzie coś 

interesującego dla siebie. 

IV Dzień Rodziny rozpocznie się 

Mszą św. o godz. 12.00, a zakończy 

się po godz. 21.00. Wszystkich zain-

teresowanych dobrą zabawą zapra-

szamy do Hodyszewa, na plac przy 

Sanktuarium Matki Bożej Pojednania. 

Wszelkie pieniądze zebrane 

podczas tego radosnego dnia będą 

przeznaczone na budujący się Dom 

Miłosierdzia w Hodyszewie.  
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 Dlaczego zaangażowałaś (-eś) się 

w działalność Fundacji Pojednanie? 
Z funda-

cją jestem 

związana od 

jej narodzin. 

W 2017 roku 

z o s t a ł a m 

zaproszona 

do pełnienia 

funkcji w-ce 

przewodniczącej zarządu. Zaangażo-

wałam się, ponieważ zdawałam sobię 

sprawę z tego, jakie są potrzeby po-

magania osobom uzależnionym i ro-

dzinom. Wiedziałam, że takie miejsce 

w naszej okolicy jest bardzo potrzebne. 

Spotykałam się z bezradnością ludzi, 

którzy żyli z osobą uzależnioną i nie 

wiedzieli gdzie szukać pomocy. Tu 

w Hodyszewie takie wsparcie można 

otrzymać. Misja Fundacji Pojednanie 

to troska o rodzinę, to zachęciło mnie 

najbardziej. Pomaganie to poważne 

zobowiązanie, obietnica, z której trze-

ba się wywiązać, ale radość z owoców 

tej pomocy np. uratowana rodzina, 

małżeństwo, radość dzieci jest chwilą 

najpiękniejszą.

Monika Reszko

Szukając sensu w swoim życiu, naj-

pierw trafiłem do Sanktuarium Matki 

Bożej Pojednania w Hodyszewie. Póź-

niej na rekolekcje Odnowy w Duchu 

Świętym. Na 

warsztatach 

„12 kroków 

ku pełni ży-

cia” dotarło 

do mnie jak 

wiele osób 

zostaje sa-

mych z pro-

blemami, z którymi nie radzi sobie 

w życiu. Chciałem pomóc, a ksiądz Jacek 

Zakrzewski zaprosił mnie do Fundacji 

Pojednanie. W pracy w fundacji chcę 

wykorzystać talenty i doświadczenie 

otrzymane od Pana Boga i zrealizować 

się jako wolontariusz. 

Rafał Tomczyk

  Każde małżeństwo jest cenne 
Ratowanie małżeństw 

sakramentalnych przeżywających 

kryzys – to główny cel Wspólnoty 

Trudnych Małżeństw Sychar 

działającej przy Fundacji 

Pojednanie w Hodyszewie. 

– Nasze spotkania są otwarte dla 

wszystkich, nie tylko dla tych po rozwo-

dzie czy w separacji – mówi Beata Mio-

duszewska, liderka wspólnoty z Hody-

szewa. – Odbywają się w każdą, drugą 

niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 

17.00. W ich trakcie poruszany tematy 

związane z rodziną. Dyskutujemy m.in. 

o relacjach, emocjach czy komunika-

cji między małżonkami. Trwają około 

dwóch godzin.

W spotkaniach wspólnoty Sychar 

bierze udział od kilku do kilkunastu osób 

z okolicznych miejscowości. – Jeśli była-

by to tylko jedna osoba, to i tak warto dla 

niej je organizować – zaznacza ks. Jacek 

Zakrzewski, opiekun duchowy Sycharu. 

Oprócz comiesięcznych spotkań, 

w Hodyszewie raz na pół roku odbywają 

się warsztaty poświęcone przemocy 

i przebaczeniu. Warto też korzystać 

z rekolekcji ogólnopolskich i lokalnych. 

– Można powiedzieć, że nasza 

wspólnota to także profilaktyka dla 

małżeństw. Staramy się im pomagać, 

wspierać i mobilizować do lepszego 

życia – dodaje Beata Mioduszewska.

Wspólnota Trudnych Małżeństw 

Sychar istnieje od 2003 roku i stanowi 

„oddolną” inicjatywę małżonków. Ist-

nieje na terenie całej Polski i poza jej 

granicami. Stanowczo sprzeciwia się 

rozwodom, gdyż nie wolno nikomu 

proponować i akceptować łamania 

przysięgi małżeńskiej złożonej wobec 

Boga i człowieka. 

 Terminarz 

spotkań

Al -Anon 

– grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych, każdy wtorek 

miesiąca, godz. 18.00

AA 

–  grupa Anonimowych 

Alkoholików, druga i czwarta 

niedziela miesiąca, godz. 15.30

Wspólnota Trudnych 

Małżeństw Sychar,  

druga niedziela miesiąca, 

około godz. 18.00 

Klub Ojca 

– drugi wtorek miesiąca, 

godz. 19.00

12 kroków ku pełni życia, 

raz w tygodniu, warsztaty 

zamknięte 
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