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Trócaire 

Trócaire jest organizacją założoną przez Kościół Katolicki w Irlandii w 1973 roku i jej celem jest 

niesienie pomocy międzynarodowej. Organizacja została założona w odpowiedzi na rosnącą 

przepaść między bogatymi a biednymi i w duchu naszego wspólnego obowiązku by tą przepaść 

starać się zmniejszyć. Etos Trocaire jest oparty na zasadach Katolickiej Nauki Społecznej, która 

mówi o tym, że Bóg chce, by jego królestwo było pełne pokoju, miłości i sprawiedliwości. 

Dokument założycielski organizacji przytacza słowa Św. Jana: ” Jeśliby ktoś posiadał majętność tego 

świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 

Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!. 

 

W świetle ewangelii zapraszamy Państwa do zapoznania i dzielenia się naszymi materiałami.  

 

Jak korzystać z materiałów 

 

Poniższe materiały opowiadają historię dwóch rodzin wspieranych przez Trocaire w Kenii i Hondurasie. 

Zawarty został też komentarz przygotowany przez naszą organizacje partnerską w Kenii. Materiały mogą być 

przeznaczone do indywidualnej refleksji lub grupowej dyskusji. Wszystkie materiały w formie online można 

znaleźć na stronie:  https://www.trocaire.org/resources/parishes 

 

 

 



Wielki Post 2020 

Rodziny na całym świecie zmagają się z rozmaitymi zagrożeniami, takimi jak konflikty polityczne 

susza czy kradzieże. Niezależnie od rodzaju zagrożenia, często to kobiety walczą o przetrwanie 

swojej rodziny i pokonują ogromne przeciwności losu, aby zapewnić swoim dzieciom środki do 

utrzymania. 

Program Trocaire na Wielki Post 2020 skupia się na historiach kobiet i ich walki o bezpieczeństwo 

swoich rodzin. Przedstawione zostały historie dwóch rodzin w Kenii i Hondurasie. W tych krajach 

kobiety takie jak Madris i Angela bardzo ciężko pracują by chronić swoje rodziny i społeczności 

przed katastrofalnymi skutkami zmian klimatu i działań międzynarodowych korporacji.  

To kobiety w swojej pracy produkują żywność, ale przez zmiany klimatyczne robi się to coraz 

trudniejsze. Coraz dłuższe i częściej występujące susze wpływają na dostępność wody i produkcję 

żywności. Trocaire współpracuje z lokalnymi organizacjami partnerskimi by wspierać kobiety w 

utrzymywaniu ich rodzin w tych pogarszających się okolicznościach. 

 

 

Angela, Joscan i mała Helen w ich domu w Hondurasie. Zdjęcie: Simon Burch 

Angela, Joscsan and baby Helen at their home Honduras. Photo credit: Simon Burch 

 

Angela i jej pięcioro dzieci mieszkają w Hondurasie. Ich dom położony jest na wspólnej ziemi 

należącej do całej lokalnej społeczności. W 2008 Angela włączyła się w działania jednej z organizacji 

partnerskich Trocaire o nazwie MADJ - ruchu sprzeciwiającego się korupcji i walczącego o 

poszanowanie praw ludności lokalnej. Według Angelii, największym problemem w Hondurasie jest 

wyniszczanie lasów: “Widziałam, jak sprzedają drewno i minerały i zdecydowałam się interweniować.  

 

Międzynarodowe spółki górnicze i leśne eksploatują naszą ziemię. 



 

Joscan w jego domu w Hondurasie. Zdjęcie: Simon Burch 

 

“W 2010 roku, spółka górnicza zaczęła wydobywać na naszym terenie” - opowiada Angela - “Nasza 

społeczność czerpie wodę ze strumyka. Zorientowaliśmy się, że jest on zanieczyszczony, bo wszyscy 

zaczęliśmy dostawać wysypki, łącznie z naszymi dziećmi. Używaliśmy tej wody do mycia naczyń i 

prania, na szczęście nie do picia. Po tym jak odkryliśmy, że strumień został zatruty, wiedziałam, że 

muszę coś z tym zrobić.  Zgłosiłam się do MADJ i przeszłam szkolenie, które uświadomiło mi jakie 

mamy prawa. Byliśmy nieświadomi i nie rozumieliśmy w pełni co się dzieje - ale już się obudziliśmy z 

tego snu. Będziemy walczyć przeciwko szkodliwym praktykom spółki górniczej. 

 

Na początku października 2017 roku Angela wraz ze swoją społecznością rozłożyli obozowisko, by 

chronić las przed wycinką. Była to pokojowa akcja, nikt ze społeczności nie użył przemocy, a jednak 

policja użyła siły by zakończyć akcje. Gdy protestujący odmówili złożenia obozowiska, policja 

wystrzeliła z 25-ciu armatek z gazem łzawiącym. Wśród protestujących były dzieci, seniorzy i kobiety 

w ciąży. “Jeden z policjantów bił protestującego przy użyciu kolby swojej strzelby” - relacjonuje 

Angela - “myślałam, że go zabije.” 

“Jako kobieta i matka piątki dzieci wiele się nauczyłam by móc walczyć w obronie naszej ziemi i 

naszych dóbr. Nasze życie i dobrostan jest nierozłącznie związany z lasem, rzekami, z całą naturą. 

 

W Kenii spotkaliśmy się z Madris i jej dziećmi. Madris pracuje na roli. Ostatnie dwa sezony suszy 

spowodowały, że jej zbiory są coraz mniejsze. Zmiany klimatu pogarszają i tak niełatwą sytuację 

rolników w Kenii.  

 

Z powodu zmian klimatycznych oraz działań żądnych zysku korporacji, Madris i Angela muszą stawić 

czoła wielu wyzwaniom, by chronić swoje rodziny i wspólnotę. Tysiące kobiet na całym świecie jest w 

podobnej sytuacji, i to one są w naszych myślach podczas tegorocznego Wielkiego Postu. 

Poniżej mogą Państwo bliżej zapoznać się z historią rodziny Madris i parafii w Ishiara. 



Ojciec Patrick Barasa, Project Manager O.S.A - Parafia Ishiara 

 

Ojciec Patrick Barasa w swojej parafii Ishiara w Kenii. Zdjęcie: Gary Moore 

“Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest 

łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.” 

 

Księga Joela 2:12 

 

Ksiądz Barasa przynależy do zakonu augustianów i złożył śluby cztery lata temu. Pochodzi z 

katolickiej rodziny i od dziecka chciał zostać księdzem. W jego parafii pracował ksiądz, który zawsze 

mu imponował. Barasa zdecydował, że gdy dorośnie będzie taki jak on. 

Ksiądz Barasa jest wikarym w parafii Ishiara, położonej 200 km na północ od Nairobi. Parafia 

powstała ponad 27 lat temu i jest położona na wyjątkowo suchych obszarach kraju. Brak deszczu i 

susze są największym problemem parafii. Zwykle pada dwa razy w roku, ale pierwszy deszcz w 2019 

roku trwał zaledwie tydzień. 

Parafia w Ishiara składa się z jednego głównego kościoła parafialnego i 19 mniejszych kościołów, 

prowadzonych przez świeckich katechetów. Na całą parafię przypada tylko czterech duchownych, 

którzy starają się przynajmniej raz, dwa razy na miesiąc odprawić mszę z komunią w mniejszych 

kościołach. Pod parafię podlega także 21 katolickich szkół: 15 podstawowych, 5 dla starszych klas i 

jedno technikum nauczycielskie. Ksiądz Barasa sprawuje duchową pieczę nad wszystkimi tymi 

instytucjami. 

Mieszkańcy Ishiara często modlą się o deszcz. 



 

Matka Boża, Kościół parafialny w Ishiara, Kenia. Zdjęcie: Gary Moore 

Działalność Trocaire w Ishiara zaczęła się w 1996 roku projektem nawadniającym, który pomógł 

zwiększyć ilość plonów. Według księdza Barasa, rodziny, które były w stanie wypracować więcej 

plonów, często dzieliły się z innymi rodzinami, których plony nie były tak obfite. Członkowie parafii 

często wspierają się nawzajem. 

Stałym problemem jest susza i brak deszczu. Mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności, nie wiedząc czy 

całe ich plony nie uschną z braku wody. 

W okolicy znajdują się tylko jedna rzeka - gdy wysycha, pozbawia to mieszkańców dostępu do wody. 

Starsi mieszkańcy opowiadają księżom, że za czasów ich młodości było inaczej. W okolicy płynęło wiele 

rzek, które przez lata wyschły z powodu braku opadów. 

Jak mówi Ksiądz Barasa: “Zmiana klimatu jest ważną kwestią dla naszej wiary, ponieważ wszystko co 

stworzył Bóg, jest dobre. Wszelkie dzieło Jego stworzenia jest połączone z nami: potrzebujemy natury, 

a natura potrzebuje nas.” 

Spytaliśmy Księdza Barasa co myśli o tym, że ludzie w bardziej rozwiniętych krajach zdecydowanie 

bardziej przyczynili się do zmian klimatu, a jednak to mieszkańcy takich miejsc jak Ishara ponoszą 

konsekwencje ich czynów. 

“To frustrujące, gdy na szkoleniach uczę się o tym, jak bardzo inne kraje przyczyniły się do zmian 

klimatu, a jednak to kraje takie jak Kenia najbardziej cierpią. Modlę się o to, by wszystkie kraje 

połączyły siły w walce o środowisko, ponieważ jeden kontynent nie jest wstanie poradzić sobie z tym 

wszystkim. 

Ksiądz Barasa docenił też pomoc, którą jego społeczność dostała od irlandzkiej organizacji: “Chciałbym 

wszystkim bardzo podziękować za pomoc udzieloną mojej parafii. To bardzo ważne byśmy 



kontynuowali współpracę na rzecz klimatu. Módlmy się o deszcz i wspierajmy się nawzajem, by przyszłe 

pokolenia także mogły się cieszyć naszą planetą. Byśmy nie byli ostatnimi, którym dane było tu żyć. 

 

Modlitwa o Deszcz - Księdza Barasa 

Módlmy się,  

Ojcze nasz, dziękujemy Ci za dar życia 

Za świat, który dla nas stworzyłeś 

Za obdarzenie nas darem wiary 

Prosimy Cię dziś Boże o deszcz, szczególnie dla parafii Ishiara, i dla całej Kenii. 

Dziękujemy Ci Boże za wszystkie łaski 

Wierzymy, że masz dla nas wszystkich plan. 

Modlimy się o wszystkich ludzi, szczególnie o tych, którzy cierpią z powodu braku wody 

O tych, którzy z powodu susz i zmian klimatu chodzą głodni  

Panie, prosimy Cię o Łaskę i o zesłanie deszczu na te tereny 

By ludzie mogli dobrze żyć w Kenii. 

Panie, prosimy Cię o odwagę i siłę, byśmy walczyli o środowisko 

By przyszłe pokolenia też mogły się nim cieszyć 

Amen 

 

 

 

 



Madrisa zbierająca wodę z wysychającej rzeki. Zdjęcie: Gary Moore 

 

Madrisa i jej rodzina 

Madrisa and her family of faith and prayer   

“Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola 

nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w 

Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.”  

Habakkuk 3 17:18 

Mały dom Madrisy i jej szóstki dzieci otaczają zakurzone brązowe pola. Nie widać żadnych plonów, 

jedynie parę lichych krzaków. 

 

“Boje się, gdy długo nie przychodzi deszcz, ponieważ całe moje plony zależą od opadów” - mówi 

Madrisa. 

 

 

Jej dom przynależy do parafii Ishiara 

położonej we wschodniej części Kenii. 

Jest to mały i prosty budynek, 

zbudowany z drewnianych pali i błota 

oraz dachu z blachy falistej.  

Siedmioosobowa rodzina dzieli dwa 

pokoje, nie ma bieżącej wody ani 

prądu. 

 

Wiele rodzin w Kenii żyje w 

podobnych warunkach i z powodu 

braku deszczu cierpią na brak żywności. Im bardziej wzrasta temperatura na naszej planecie, tym 

dotkliwszym problemem stają się susze. 

Plony z upraw Madrisy nie starczają już jej na wykarmienie całej rodziny. By polepszyć sytuację, 

hoduje kury i kozy, oraz łapie się dorywczych prac, takich jak zbieranie i sprzedawanie drewna na 

opał. Brak stałego źródła dochodu oznacza, że często ciężko jej wykarmić dzieci i opłacić im szkołę. 

Madrisa jednak się nie poddaje. Przynależy do Kościoła anglikańskiego i wiara jest dla niej niezwykle 

istotna. Zawsze odpowiada, że to wiara daje jej siłę by walczyć o utrzymanie swojej rodziny w tak 

ciężkich warunkach. “Dla mnie jako dla chrześcijanki, wiara jest źródłem mojej siły. Modlę się do 

Boga, a On pomaga mi wychować moje dzieci na dobrych ludzi” - mówi Madrisa. 

Modlitwa jest bardzo ważną częścią ich życia rodzinnego. Każdego wieczora modlą się razem. 

Madrisa modli się też w szczególnie trudnych okresach. “Moja wiara w Boga jest niezachwiana. 

Nawet jak nie mam środków na opłacenie szkoły, modlę się do Pana, a on mi pomaga. Modlimy się 

też o deszcz, nie tylko w kościele, ale także na spotkaniach wspólnoty. 



 

 

 

Madrisa wierzy, że modlitwa innych ludzi w jej 

intencji może im pomóc: “Chciałabym by ludzie 

wiedzieli, że tu, w Kenii, cierpimy z powodu suszy. 

Proszę byście modlili się za nas i za nasze farmy.” 

Kolejnym ważnym punktem w życiu rodzinnym są 

posiłki: “To bardzo ważne byśmy jedli razem, to 

okazja dla nas do porozmawiania o wszystkich 

ważnych sprawach.” Najcięższe są sytuacje, gdy 

okazuję się, że nie starcza im jedzenia. To straszne 

uczucie dla Madrisy, gdy jej dzieci płaczą z głodu. 

Wieczór to ulubiona pora dnia dla Madrisy. Cała 

rodzina zbiera się by się bawić i śpiewać. “Kocham 

wieczory, ponieważ mam wtedy czas by 

porozmawiać z moimi dziećmi.  

“Muszę czuć się silna, bo tylko wtedy będę w stanie 

zaopiekować się moją rodziną” - mówi Madrisa.  

Wbrew wszelkim przeciwnościom losu, Madrisa 

codziennie walczy o dobro swojej rodziny. 

 

 

Madris with her savings and loans group. Photo 

credit: Gary Moore  

Część Pierwsza - Refleksja i dyskusja 

 



 

Alex i Joy Faith w swoim domu. Zdjęcie: Gary Moore 

 

Ten materiał ma na celu zachęcenie Państwa do indywidualnej refleksji bądź dyskusji w domu, w 

grupie znajomych czy w parafii. 

 

 

 

 

 

 

Lectio Divina 

Część Pierwsza: 



W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu posłuchajmy słów Jezusa: 

 

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się 

ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5,13-16) 

Matthew 5:13-16 

Przeznacz/Przeznaczcie parę minut na zrozumienie słów Ewangelii.  

Część Druga 

Przeczytaj jeszcze raz słowa Ewangelii i odpowiedź na poniższe pytania. 

 

Jakie słowo bądź zdanie szczególnie przykuło twoją uwagę?  

 

 

Jak rozumiesz to wyrażenie? 

Zastanów się chwile, co Bóg próbuje Ci powiedzieć poprzez słowa Ewangelii?  

Czy prosi cię byś się czegoś wyzbył? Coś zdobył? Stał się kimś?  

 

 

 

Step 3  

Przeczytaj słowa ewangelii trzeci raz. 

 

Refleksja 

Jesteś solą i światłem. Jezus nie mówi kim powinieneś się stać - według Niego TY JESTEŚ solą i 

światłem. Sól od zawsze była drogocennym elementem, szczególnie w czasach Jezusa. Była 

niezbędna do konserwacji żywności, dodawania smaku, oczyszczania. Sól jest cenna. Mówiąc, że 

jesteś solą ziemi, Jezus chce Ci przekazać, że jesteś ważnym i wartościowym człowiekiem, którego 

cała ludzkość potrzebuje by przetrwać.  

Jesteś światłem tego świata. Do naszych zadań jako chrześcijan należy szerzyć światłość, poprzez 

miłość do nas samych i bliźnich. Gdy miłujemy bliźnich tak jak siebie samych, gdy oddajemy się 

dobrym uczynkom, sami stajemy się światłem. 



Sól i światło nie istnieją w próżni, ich istnienie poprawia rzeczywistość dookoła. To jest główne 

przesłanie powyższego tekstu - nie żyj w próżni - swoimi działaniami pomagaj na całym świecie i 

niech dzięki Tobie każdy człowiek czuje, że jest potrzebny i chciany na tej planecie. 

List do Filipian  2:15  

 

Alex przed swoim domem. Zdjęcie: Gary Moore 

Obserwacja - Ocena - Działanie 

 

Część Pierwsza: Obserwacja 

Która część refleksji najgłośniej do Ciebie przemówiła? Jeśli potrzeba, przeczytaj jeszcze raz historie 

Madrisy.  

 

 

 

 

 

Część Druga: Ocena 

Zapoznaj się z poniższymi pytaniami - odpowiedź na nie sam, albo przedyskutuj w grupie. Tą część 

można wykonać pisemnie lub ustnie. 



 

 

Jakie zbieżności widzisz między życiem Madrisy i jej rodziny a Twoim? 

 

Madrisa opisuje jak zmiany pogodowe wpływają na jej życie. Jak środowisko naturalne zmieniło się 

wokół Ciebie na przestrzeni Twojego życia?  

 

Emisja dwutlenku węgla w Kenii wynosi 0.3 ton metrycznych na osobę - to ponad 25 razy mniej niż w 

Polsce. Madrisa i jej społeczność są zdecydowanie bardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych. 

Kraje które w najmniejszym stopniu przyczyniają się do niszczenia klimatu, są najciężej obciążone 

skutkami tego procesu. Co o tym myślisz? Czy według Ciebie jest to sprawiedliwe? 

 

 

 

 

Część Trzecia: Działanie 

 

Zastanów się przez chwilę nad tym co usłyszałeś w Ewangelii, w historii Madrisy, a następnie 

zastanów się nad swoją sytuacją. 

“Kieruję naglące wezwanie, by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej 

planety. Potrzebujemy konfrontacji, która nas wszystkich połączy, ponieważ wyzwanie ekologiczne i 

jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich. Globalny ruch ekologiczny ma za sobą długą i 

bogatą drogę, zrodził wiele grup obywatelskich, które pomogły budzić świadomość. Niestety, wiele 

wysiłków na rzecz znalezienia konkretnych rozwiązań kryzysu ekologicznego zostało zmarnowanych 

nie tylko przez możnych tego świata, ale również z powodu braku zainteresowania pozostałych. 

Negacja problemu wynikająca z wygodnej obojętności, rezygnacja lub ślepa wiara w środki 

techniczne to postawy utrudniające znalezienie właściwych rozwiązań, spotykane nawet wśród 

wierzących. Potrzebujemy nowej powszechnej solidarności” 

Papież Franciszek Si 14 

Jak myślisz, co TY możesz zrobić na rzecz środowiska? 

W Twoim domu……. 

W Twojej plebani... 

W Twojej społeczności… 

 

W Twoim nastawieniu…. 



 

Madrisa i ojciec Barasa prosi ludzi w Polsce byśmy modlili się o deszcz i sadzili drzewa. 

 

● Co możesz zrobić dla środowiska? 

● Zostać wolontariuszem w organizacji działającej na rzecz środowiska 

● Dowiedzieć się więcej na temat biznesu i praw człowieka. 

● Zastanowić się nad zmianą swoich zwyczajów na bardziej ekologiczne rozwiązania? 

 

 

Madrisa i Joy Faith. Zdjęcia: Gary Moore 

Modlitwa dla naszej Ziemi Papieża Franciszka 

Wszechpotężny Boże, jesteś obecny w całym wszechświecie i w najmniejszym ze swoich stworzeń. 

Obejmujesz swoją czułością wszystko, co istnieje. Wylej na nas moc swojej miłości, abyśmy mogli 

chronić życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy mogli żyć jak bracia i siostry, nikogo nie 

krzywdząc. O, Boże biednych, pomóż nam ratować opuszczoną i zapomnianą ziemię, tak cenną w 

twoich oczach. Uzdrawiaj nasze życie, abyśmy chronili świat i nie żerowali na nim, abyśmy siali 

piękno, a nie zanieczyszczenie i zniszczenie. Dotykaj serc tych, którzy szukają zysku kosztem biednych 

i środowiska. Naucz nas odkrywać wartość każdej rzeczy, napełniać się podziwem i kontemplacją, 

aby móc rozpoznać, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem, gdy podążamy w 

kierunku twojego nieskończonego światła. Dziękujemy za bycie z nami każdego dnia. Prowadź nas, w 

naszej walce o sprawiedliwość, miłość i pokój. 



 

Madrisa niesiąca wodę dla swojej rodziny. Zdjęcie: Gary Moore 

Kantyk Słońca św. Franciszka 

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, Twoje są uwielbienie, chwała, cześć i wszelkie 

błogosławieństwo. 

Tylko Tobie, o Najwyższy, one przynależą, i żaden śmiertelnik nie jest godzien wymieniać Twojego 

imienia. 

Pochwalony bądź, mój Panie, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, nade wszystko z panem bratem 

Słońcem, bo jest on lampą dnia i nim rozświetlasz naszą drogę. 

Jakże on piękny, promieniejący i pełen blasku. O Tobie, o Najwyższy, daje nam wyobrażenie. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Księżyc i gwiazdy: stworzyłeś je na niebie, jasne, cenne i 

piękne. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Wiatr i przez powietrze, słotę, spiekotę i każdą pogodę, 

którymi wspierasz wszystkie Twe stworzenia. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę, która jest bardzo użyteczna, i pokorna, i czysta. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez brata Ogień, który rozświetla mroki nocy: piękny on, radosny, 

nieprzejednany i silny. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez matkę naszą Ziemię, która nas żywi i utrzymuje, wydając wszelki 

owoc, barwne kwiaty i zioła. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy z miłości do Ciebie przebaczają, znosząc chorobę i 

niepowodzenia. 

Błogosławieni, którzy zniosą je w pokoju, bo przez Ciebie, o Najwyższy, zostaną nagrodzeni. 

Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą Śmierć cielesną, przed którą nikt z żyjących ujść nie 

może: biada umierającym w grzechu ciężkim; 



błogosławieni, których zastaniesz, pełniących Twą najświętszą wolę, śmierć druga nie uczyni im 

żadnej szkody. 

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dzięki mu składajcie, służcie mu w wielkiej pokorze.  

(św. Franciszek z Asyżu, 1182-1226) 

 

 

Wydrukowano na papierze z recyklingu. 

Więcej informacji do znalezienia na stronach: 

www.trocaire.org/parish 

Facebook:  facebook.com/trocaireireland    

Twitter:  twitter.com/trocaire   

 YouTube:  youtube.com/trocaire  

  Vimeo:  vimeo.com/trocaire  

  Instagram:  instagram.com/trocaireonline  

 

Dane kontaktowe: 

Trócaire, Maynooth, Co. Kildare.  T: +353 (0)1 629 3333 E: Mary Boyce at:  mary.boyce@trocaire.org 

www.trocaire.org 

Trócaire, 50 King Street, Belfast BT1 6AD. T:+44 (0) 28 90 808 030 E: infoni@trocaire.org 

www.trocaire.org 

Trócaire, 12 Cathedral Street, Dublin 1.  T: +353 (0)1 874 3875 E: dublincentre@trocaire.org 

www.trocaire.org 

Trócaire, 9 Cook Street, Cork.  T: +353 (0)21 427 5622 E: corkcentre@trocaire.org www.trocaire.org 

Trócaire z wdzięcznością przyjmuje wsparcie otrzymane od Irish Aid na prowadzenie działań w 

zakresie edukacji rozwojowej i zaangażowania publicznego w Irlandii. Treść i działania przedstawione 

w tych zasobach są całkowicie w odpowiedzialności autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają 

politykę Irish Aid. 
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