
Pokój 
budujemy 

AKCJA ADWENTOWA RADIA PALLOTTI.FM  

I PARAFII PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KRAKOWIE 

Po co jest Adwent? Wróćmy do Papieża Franciszka,  

który mówi: Mamy być budowniczymi pokoju  
– Po to jest Adwent, czas przygotowania  
na przyjście Pana, który jest Księciem Pokoju. 

 
 
 

Akcja rozpoczyna się 1 grudnia  
i potrwa do 22 grudnia  
(IV Niedzieli Adwentu).  
Osoby zainteresowane pomocą  
prosimy o kontakt  
w Redakcji Radia Pallotti.FM  
(ul. Bulwarowa 15a, Kraków)  
oraz pod numerami telefonów:  
12 680 39 00 lub +48 513 427 289  
gdzie udzielamy niezbędnych informacji.  
Zapraszamy tez do mailowania:  
redakcja@pallotti.fm  
 
Dziękujemy za wrażliwość serca i pomoc.  
Na stronie www.pallotti.fm  
i na Facebooku  
na bieżąco będziemy informować  
o przebiegu akcji.  

mailto:redakcja@pallotti.fm
http://www.pallotti.fm


Papież Franciszek kiedyś powiedział, że Adwent jest cza-
sem przygotowania na przyjście Księcia Pokoju. Dalej 

papież zadaje pytanie: co robię, aby pomóc we wprowa-
dzaniu pokoju w dzielnicy, w szkole, w miejscu pracy?  
Czy zwykle nie szukam pretekstu, aby wszczynać wojnę, siać 
nienawiść, obmawiać innych? Na tym właśnie polega  
podejmowanie wojny: Czy jestem cichy? Czy próbuję  
budować mosty, czy nie potępiam? (…) Czy szukasz pokoju, 
przebaczenia, tego wszystkiego? 

Czas Adwentu, to czas budowania POKOJU. 

Chcemy ten pokój budować. Na początku duchowy, aby 
dobrze przygotować się na przyjęcie Jezusa, a później 

czyn: chcemy zbudować pokój w Domu Dziecka 
w Rudniku nad Sanem.  

Nasz Dom Dzieciątka Jezus prowadzą Siostry  

Pallotynki. Chcemy pomóc siostrom w remoncie pokoi.  

Dlatego wychodzimy z inicjatywą wyremonto-
wania jednego pokoju dla dzieci, aby stał się  
widocznym znakiem naszego serca, naszej 
otwartości na drugiego człowieka a przede 
wszystkim na dobroć, która możemy się  
podzielić w przygotowaniach do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

 

O co chodzi w akcji Radia Pallotti.FM  
pt. BUDUJEMY POKÓJ? 

Chcemy spotkać DOBRYCH LUDZI,  
którzy wspomogą nasza akcję w kupieniu dobrej 
farby, dobrego łóżka czy materacu, biurka, lampki 
na stolik lub zasłonki. Mile widziane są bony  
do sklepów remontowo-budowlanych  
lub tego typu podobna jałmużna.  

 

Wszystko to,  
co przyda się do remontu miejsca,  
w którym dzieci  
z Domu Dzieciątka Jezus,  
będą mogli czuć pokój.  
Wspólnie wyremontujmy POKÓJ!  

KONTAKT  

DO AMBASADORA AKCJI 


