
 

Siostra Agnieszka Suroń od kilku miesięcy jest dyrektorem w Domu 
Pomocy Społecznej w Prusach koło Krakowa. Dom ten zamieszkują 53 
dziewczęta, w większości osoby głęboko upośledzone; jakość ich Ŝycia 
zaleŜy od ludzi dobrej woli oraz poświęcenia pracujących tam sióstr za-
konnych. Ośrodek niesie pomoc poprzez opiekę pielęgniarską, rehabilita-
cję (hydroterapia, masaŜe, itp.), współpracę ze Szkołą Specjalną i zapew-
nia swoim podopiecznym  opiekę duchową. 

Ośrodek prowadzony przez siostry Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości, 
ze względu na wprowadzone nowe prawa Unii Europejskiej, zobowiązany 
został do przeprowadzenia napraw związanych z bezpieczeństwem prze-
ciwpoŜarowym ośrodka. Prace te muszą być wykonane do końca tego 
roku kalendarzowego. W przeciwnym razie, ośrodek straci licencję na 
prowadzenie swojej działalności i będzie musiał zamknąć swoje drzwi dla 
potrzebujących jego pomocy. Sytuacja jest dramatyczna - nie zostało 
zbyt duŜo czasu na przeprowadzenie prac renowacyjnych. 

Siostra Agnieszka zwróciła się do nas z gorącą prośbą o pomoc. Su-
ma potrzebna na pokrycie koniecznych modernizacji przekracza posiada-
ny budŜet oraz moŜliwości finansowe Zgromadzenia. Członkowie naszej 
rodziny parafialnej juŜ wielokrotnie udzielali swojego indywidualnego 
wsparcia finansowego.  
 
Jeśli jesteś w stanie pomóc, prosimy o finansowe wsparcie - DZISIAJ.   
 
Prosimy o wypisanie czeków na „St. Bro. Albert Mission” z dopiskiem „dla 
dzieci w Prusach k/Krakowa” i przekazanie do biura naszej Misji do dnia 
14 października 2007 r.  

KONTAKT z s. Agnieszką Suroń: 

tel: 011– 48 (12)  387 15 99 

E-mail: agnieszkasuron@interia.pl  

Dom Pomocy Społecznej 

Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości 

S. Agnieszka Suroń 

Prusy 8 k/ Krakowa 

32 - 010 Kocmyrzów 

 

Żadna praca bez dobrych intencji 
Żaden dobry uczynek bez pokory 
Żaden cierpiący bez pociechy 

Date: 00/00/00 

POMÓŻ DZIECIOM Z DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PRUSACH K/ KRAKOWA! 

Pytania kieruj do: 
Bogdan : (510)-793-9433 
Wanda:   (408) 946-8372 
lub 
Biuro parafialne: (408)-251-8490 

Patron naszej Misji, św. Brat 

Albert Adam Chmielowski, słuŜ-

bę na rzecz nędzarzy i bezdom-

nych uwaŜał za formę kultu 

„Męki BoŜej”. Zakładał domy 

dla bezdomnych, sierot, kalek, 

starców i nieuleczalnie chorych. 


