
 
 Wojna w Syrii trwała wiele lat i trwa nadal, przeszliśmy wiele trudnych doświadczeń, 

przezwyciężyliśmy wiele problemów. Czasem z nadzieją, czasem z rozpaczą, ale zawsze z 

wiarą, że pomimo całego bólu, pośrodku cierpienia obecny jest Bóg, który cierpi z nami i z nami 

odczuwa ból. Dzięki tej wierze jesteśmy w stanie żyć na świecie, także w Syrii. Wiemy dobrze, że 

jesteśmy tu aby uczynić coś specjalnego, aby wspomóc i wesprzeć tych, którzy tego potrzebują – aby 

przeżywać nasze chrześcijaństwo na sposób, w jaki Chrystus chce, abyśmy je przeżywali. 

Po 10 latach wojny, kiedy zaprzestano akcji militarnych w prawie wszystkich miastach Syrii (za 
wyjątkiem Idlib, Hassaki i innych pomniejszych miejsc) przed nami stoją inne wyzwania. 
Jak wiecie i jak przeżyliście to w przeszłości w Polsce, wojna jest przerażająca – przecierpieliśmy wiele 
w wielkim strachu, wielu ludzi straciło wszystko, wielu opuściło Syrię. Teraz sytuacja jest trudniejsza 
niż kiedykolwiek, ekonomicznie bardzo zła. W ostatnich miesiącach Syryjska waluta straciła wartość 
– z 500 do 3000 funtów syryjskich za dolara, ceny rosą w zastraszającym tempie, brak pracy, z każdym 
dniem jest coraz gorzej. Wielu ludzi nie ma co jeść, wiele rodzin je tylko sam chleb, wielu pacjentów 
nie stać na zakup drogich leków. 
Prąd jest przez 6 godzin dziennie – możecie sobie wyobrazić jak trudne jest życie bez elektryczności. 
Jesteśmy na początku zimy, jest zimno, a nie mamy opału (paliwa, prądu czy innych źródeł ciepła). Jak 
dalej żyć? Chłód szczególnie dotyka ludzi starszych i chorych. 
Staramy się sobie pomagać jak tylko się da, ale nasze możliwości są ograniczone, dlatego prosimy 
o Waszą pomoc i wsparcie, aby pomóc naszym rodzinom przezwyciężyć ten trudny czas. 
 
Z modlitwą i pozdrowieniem, 
siostra Fadia Odisho 
wolontariuszka Roua Abdullah 
Tartus – Syria – 26.11.2020". 

Peace of Christ with you  

Many years of war passed in Syria and still continued till now, many difficult time we spent and 

many problems we overcame it with sometimes a lot of hope and other time with a lot of despair, 

but always we had the faith that despite of all this pain and inside all this suffering God is presence 

with us suffering with us and fell the pain with us, and because of this faith we are able to continue 

our life in this world especially in Syria , because we know very well that we are here to do 

something different to help and support who are in need, to live our Christianity as same as Jesus 

Christ want us to live it.  

After 10 years of ware and after the military operations almost have stopped in most cities in Syria 

except (Idleb, Hassaka and some other small places). We are now in front of different type of 

challenges.   

As you know and as you lived before in Poland, war is terrible, we suffered a lot with a lot of 

afraid, many people lost everything, and many people traveled out of Syria. But now the situation 

is more difficult than before, economic situation is very bad, the Syrian currency lost its value, in 

tow months the exchanging rate of each dollar changed from 500 SYP to 3000 SYP, the prices is 



raised in crazy way, people have no work and the situation is worse day by day. Many 

people aren’t able to get their food, many families eating only bread without any other 

thing, many patient peoples aren’t able to buy the medicine because of its high cost.  

We can have 6 hours of electricity in the whole day and you can imagen the life without electricity 

how much is difficult. We are in the beginning of the Winter and the temperature is lower but 

unfortunately, we have no source for warming (no diesel, no electricity and no other source of 

warming) we always asking how will we continue our life? especially patient persons and elderly 

people how will they overcome the cold.   

We are trying to help one another as much as possible but our abilities are too limited, therefore 

we asking your help and support to let our poor family overcome this difficult time.   

Holy Hearts Congregation (Syria - Tartous) - Phone: 00963432221118  

  

Always united in prayer for the peace in the whole world and especially in Syria, and we work 

together for the greater Glory of God and serving one another  

With our prayers and greetings.  
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