
W ramach akcji „Rodzina rodzinie” nasza parafia pomaga dziewięciu syryjskim rodzinom 

wspierając przez 6 miesięcy każdą z nich sumą 510zł. Całą sumę będziemy przekazywać co miesiąc od 

kwietnia. Poniżej krótki opis dotyczący każdej ze wspieranych przez nas rodzin. Wszystkie rodziny są z 

Allepo, w opisie powtarza się zdanie „w wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom”. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.  

 

1. 11024 Gaby Elia Saadeh  GO 510 złotych 

Mąż nazywa się Gaby Elia Saadeh, a jego żona Victoria Edmon Zakher. Mają czworo dzieci. 

Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie 

stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo 

droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na 

zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie 

drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

2. 11025 Iskandar Mohib Homsi  GO 510 złotych 

Mąż nazywa się Iskandar Mohib Homsi, a jego żona Caroline Nicola Akkawi. Mają czworo 

dzieci, które uczęszczają do szkoły. Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez 

źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują 

żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty 

związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp 

do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

3. 11026 Elia Mikhael Mnaier  GO 510 złotych 

Mąż nazywa się Elia Mikhael Mnaier, a jego żona Siham Antoine Jwaied. Mają troje dzieci. 

Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie 

stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo 

droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na 

zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie 

drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

4. 11027 Jerjos Naim Al-Malas  GO 510 złotych 

Mąż nazywa się Jerjos Naim Al-Malas, a jego żona Hanan Gafrielle Al-Malas. Mają pięcioro 

dzieci, które uczęszczają do szkoły. Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez 

źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują 

żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty 

związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp 

do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

5. 11028 Antoine Elias Nakkoul  GO 510 złotych 



Mąż nazywa się Antoine Elias Nakkoul, a jego żona Suzan Ytoussef Kasho. Mają troje dzieci. 

Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie 

stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo 

droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na 

zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie 

drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

6. 11029 Jackline Aghop Zitonian  GO 510 złotych 

Jackline Aghop Zitonian jest wdową. Samotnie wychowuje czworo dzieci. Jesten z synów jest 

niepełnosprawny. Rodzina pochodzi z Aleppo. Są bardzo biedni, bez źródeł dochodu i bez 

pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo 

jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem 

mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, 

który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

7. 11030 Wael Isa Ibrahim  GO 510 złotych 

Mąż nazywa się Wael Isa Ibrahim, a jego żona Antoinette Rimon Fakes. Mają troje dzieci, 

które uczęszczają do szkoły. Pochodzą z Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł 

dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, 

która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z 

wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z 

generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.   

 

8. 11031 Mouna Moussa Al-Shaer GO 510 złotych 

Mouna Moussa Al-Shaer jest wdową. Samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina pochodzi z 

Aleppo. Są bardzo biedni, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały swój dobytek 

oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują 

również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym 

wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z 

przedłużającą się wojną.   

 

 

9. 11033 Nazem Abdulmasih Hashwe GO 510 częściowy 

Mąż nazywa się Nazem Abdulmasih Hashwe, a jego żona Widad Jerjos Al-Tayeh. Pochodzą z 

Aleppo. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i bez pracy. W wojnie stracili cały 

swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. 

Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. 

Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w 

związku z przedłużającą się wojną.   

 


