
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili„ Mt 25,40 

Wspólnota Hallelu Jah zaangażowała się w pomoc Ukrainie, od początku trwania konfliktu i już po 
trzech dniach zaczęliśmy przyjmować pod nasze dachy uchodźców, nie wiedząc co będzie 
dalej….http://wspolnota.hallelujah.pl/pomoc-ukrainie/ 

Stworzyliśmy grupy odpowiedzialne za transport, żywność, ubrania, grupy prawników i medyków. 
Również w pomoc mocno zaangażowały się nasze filie wspólnoty w Warszawie, Stroniu i Złotnikach. 

W ciągu tygodnia uruchomiliśmy zbiórkę celową na Ukraińców i zaczęliśmy kupować i wysyłać różne 
potrzebne rzeczy na Ukrainę (apteczki, leki, jedzenie, ubranie)jak również wsparcie finansowe. 

We Wrocławiu przyjmowaliśmy coraz więcej rodzin, głównie kobiety z dziećmi, pomagaliśmy w 
znajdowaniu pracy, załatwianiu spraw formalnych, zdrowotnych. Otworzyliśmy magazyny z 
żywnością, artykułami chemicznymi i odzieżą. 

 

 



Niektóre rodziny, które przyjęliśmy  pojechały dalej na zachód Europy (Portugalia, Belgia, Francja….) 
inne zostały z nami.  

Powoli znajdowaliśmy dla nich mieszkania samodzielne, rząd polski dla użyczających stworzył na 120 
dni specjalny fundusz 40 zł./os na dzień.  Skorzystaliśmy z tej pomocy.  Cały czas prowadziliśmy nasze 
magazyny żywnościowe i zorganizowaliśmy kursy języka polskiego, które do dziś odbywają się dwa 

razy w tygodniu po 2 h . Także przeprowadziliśmy 
spotkanie integracyjne polsko-ukraińskie i modlitwę w 
intencji poszczególnych miast na Ukrainie. Zaczęły do 
nas przyjeżdżać rodziny bardzo dotknięte traumą 
wojenną, chore fizycznie i psychicznie. To dla nas było 
nie trudne wyzwanie. 
https://wroclaw.gosc.pl/doc/7445777.Halellu-Jah-
Integracja-przy-niedzielnym-obiedzie-muzyce-Chudoby 

 

 

W sumie od rozpoczęcia wojny pomogliśmy ok. 300 osobom. W czasie wakacji kilka osób wyjechało z 
nami na rekolekcje letnie, ale również 8 rodzin wyjechało na Ukrainę do domu na to miejsce 
przyjechali inni.  



 

Dzięki pomocy od Biura Alpha z Londynu, otrzymaliśmy niezmiernie potrzebne wsparcie na kolejne 
miesiące finasowania wynajmu mieszkań i przedszkoli dzieci. Obecnie pomagamy 25 rodzinom. 
Wszystkie nasze rodziny mieszkają w niezależnych mieszkaniach, wspieramy finansowo w zakupie 
żywności i leków, opłatach za przedszkole, jak również w finansowaniu szkoły języka polskiego. 
Ponadto rozpoczęliśmy Kurs Alpha , polsko-ukraiński, w którym wzięło udział wiele osób z Ukrainy. 
Współpraca z Amerykanami ze Seattle, którzy przyjmują rodziny z Ukrainy na okres dwóch lat. 
Pomagamy w transferze przez Polską z Ukrainy, jak również wysyłamy rodziny z Polski, pomagając w 
niezbędnych formalnościach. 

 

 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy wspomagają nas i wpłacają na nasze konto, Pan widzi w ukryciu 
i odda każdemu. To przywilej służyć braciom i siostrom, którzy doświadczają tak wielkiego 
nieszczęścia, a nadto widzimy jak Pan tworzy między nami braterskie relacje. 


