
WINCENTYŃSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA      

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Sympatycy Bazyliki św. Wincentego a Paulo! 

 Wychodząc naprzeciw sytuacji, która dotyka każdego z nas, po konsultacji z naszymi 

kapłanami i bratem, powołuję do istnienia Wincentyńską Tarczę Antykryzysową.  

Dla siebie i dla wszystkich tych, których Pan postawi na naszej drodze, jesteśmy świadkami 

Jezusa Chrystusa dlatego najważniejszym prawem, którym się kierujemy, jest zawsze Przykazanie 

Miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego. Wspieramy wszystkie dobre inicjatywy i ludzi dobrej 

woli, którzy kierują się tym przykazaniem miłości; 

W związku z powyższym uruchamiamy braterską pomoc, zwłaszcza dla małych, rodzinnych 

firm, sklepów, zakładów usługowych oraz wszystkich ludzi, którzy stracili pracę. Wspieramy Was 

poprzez: 

• uruchomienie tablicy ogłoszeń z tyłu kościoła, dla dających pracę i poszukujących pracy; 

• udostępnienie portali parafialnych, gdzie można zamieszczać ogłoszenia; 

• stworzenia specjalnych miejsc na reklamy i wizytówki firm i osób mogących udzielić 

pomocy; 

• udostępnienia gazetki parafialnej, gdzie można również zamieszczać ogłoszenia dot. pracy 

lub wzajemnej pomocy; 

• ogłoszenia dot. lokalnych sklepików, zakładów usługowych, czy rehabilitantów  

i opiekunów osób chorych i starszych 

• uruchamiamy także doradztwo rozwoju osobistego i wsparcia indywidualnego im. św. Józefa 

(tzw. coaching) – projekt jest w trakcie tworzenia, informacje pod nr tel.: 52 322 53 52) 

 

➢ Proponujemy także: 

• pomoc duchową 

(codzienny dyżur kapłanów naszej parafii, spowiedź przed każdą Mszą św.; szczególnym patronem 

naszych działań staje się także św. Jan Paweł II, dlatego zapraszamy na nabożeństwo za jego 

wstawiennictwem w każdy piątek o godz. 17.30; intencje można składać w bazylice) 

• pomoc prawną 

(piątek o godz. 18.00 w biurze parafialnym, po telefonicznym umówieniu się) 

• pomoc żywnościową 

(wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku od godz. 16.00, a w soboty od godz. 13.00) 

 

Słowa Bracia i Siostry, które może stały się trochę sloganem, dziś nabierają innego znaczenia, 

bardzo ważnego i istotnego. Chrystus gromadzi nas w Kościele, abyśmy prawdziwie budowali i 

stworzyli wspólnotę chrześcijan, o której jak na początku chrześcijaństwa będzie się mówić: 

Patrzcie jak oni się miłują. Dlatego zapraszam Was, moi kochani Bracia i Siostry, do tej wędrówki 

za Chrystusem budującym Kościół – Wspólnotę Wspólnot.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 322 53 52 

e-mail: haslobazylikapomaga@gmail.com 

 

 

ks. Sławomir Bar CM 

proboszcz parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy 

 

 


