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Podziękowanie  

Fundacja Jesus Christ Security ma przywilej podziękować za reakcję na nasze 
potrzeby  

Kościół Wolnych Chrześcijan Ustroń Nierodzim 
ul.Cicha 17 ; 43-450 Ustroń Nierodzim 

   Otrzymaliśmy pomoc, która pozwala nam na kontynuowanie naszej chrześcijańskiej służby 
i społecznej pracy. Wasza pomoc dla naszych podopiecznych ma szerszy wymiar niż tylko ten 
finansowy czy materialny : to miłość, akceptacja i zrozumienie. Umożliwia ona zaspokojenie 
ich podstawowych potrzeb. W czasach w których troska o innych nie zawsze jest okazywana 
są ludzie, na pomoc których można zawsze liczyć. Napawa nas to nadzieją, ponieważ 
reprezentujemy ten sam rodzaj zainteresowania potrzebami ludzi, którzy często zawstydzeni, 
odrzuceni, nieporadni i bezsilni żyją obok nas. Istniejemy dzięki takim ludziom jak Wy, 
ludziom mającym w sercu troskę i współczucie dla tych najbardziej dotkniętych głodem , 
beznadzieją, słabościami i chorobami. Naszym podziękowaniem jest ogromny szacunek dla 
Was, jest on miernikiem prawdziwego człowieczeństwa, Waszej wrażliwość chrześcijańskiej i 
społecznej. Dziękujemy w imieniu tych ludzi i ich dzieci za pomoc finansową, materialną 
którą otrzymaliśmy oraz za to, że dzięki Wam możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość, 
tych ludzi, którym życie nie poskąpiło dramatów i nieszczęść. Pomimo, że Macie pełne prawo 
żyć tylko dla siebie, żyjecie dla innych, gratulujemy Wam umiejętności  podejmowania 
właściwych decyzji i świadomości, że one również mają wpływ na życie innych ludzi. 
Modlimy się, by Pan Bóg obficie wynagrodził Waszą hojność!  

                                          z wyrazami wdzięczności i szacunku 
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"Życie jest darem, od nielicznych dla wielu, od tych, którzy wiedzą 
i mają dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają"  

                       (Amedeo Modigliani)  




