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� Grupa Misyjna przy 
Parafii Trójcy Przenajświętszej oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana 
Adamskiego w Chełmie Śląskim 



Opowiemy teraz o akcjach, 
które realizujemy…





� Od 2006 roku w naszej szkole 
prowadzona jest akcja adopcji na 
odległość

� Pomagamy naszym przyjaciołom w Korrn 
w Kenii w Kenii 

� Zbieramy symboliczną złotówkę od 
chętnych uczniów co miesiąc – kto chce 
i kiedy chce może włączyć się do akcji







� Od dwóch lat zbieramy nakrętki dla 
naszej koleżanki Karoliny

� Dzięki nim Karolina może taniej kupić 
niezbędny sprzęt rehabilitacyjny

Uzbieraliśmy już ponad tonę ☺� Uzbieraliśmy już ponad tonę ☺

� Pomimo tego, że Karolina chodzi już do 
gimnazjum, dalej chętnie Jej pomagamy







� Co roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia zbieramy słodycze, przybory 
szkolne oraz zabawki dla podopiecznych 
Katolickiej Fundacji Dzieciom przy Parafii 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
KatowicachKatowicach

� W naszej Parafii prowadzona jest także 
co roku akcja polegająca na kupowaniu 
prezentów dla tych dzieci – często są to 
jedyne prezenty jakie dostają na Święta





� W ramach akcji Różańcowy Most Misyjny 
nasza grupa w październiku 2012 
rozprowadziła w naszej parafii 150 
różańcówróżańców

� Omodlone różańce wróciły do nas i 
zostały wysłane do krajów misyjnych





� Już trzy razy zbieraliśmy tzw. gorące kubki 
dla naszych kolegów w Afryce

� Zbieramy zarówno zupki jak i kisiele i inne 
produkty o długim terminie ważności 
oraz proste w przygotowaniu (do zalania oraz proste w przygotowaniu (do zalania 
gorącą wodą)

� Kubki przekazujemy Siostrom 
Służebniczkom, które rozdzielają je na 
swoich placówkach misyjnych





� W ramach tej akcji zbieraliśmy piłki 

� Potem przekazaliśmy je Siostrom 
Służebniczkom w Panewnikach

� Siostry zabiorą je do Afryki do Kamerunu � Siostry zabiorą je do Afryki do Kamerunu 
gdzie prowadzą swoją misję

� Mamy nadzieję, że mecze rozgrywane 
darowanymi przez nas piłkami będą 
pełne emocji ☺





� Ze Stowarzyszeniem współpracujemy od 
wielu lat

� Co roku na spotkaniach członków 
Stowarzyszenia przedstawiamy jasełka Stowarzyszenia przedstawiamy jasełka 
oraz misterium Męki Pańskiej

� Przygotowujemy także drobne upominki 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy









„Nadzieja przychodzi 
do człowieka wraz z 
drugim człowiekiem” drugim człowiekiem” 

Dante Alighieri


