„Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek,
który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka…”
Jan Paweł II
Ojciec Święty bł. Jan Paweł II nauczał i zapraszał
ludzi do budowania „kultur y miłości”, dla której
wzorem jest przypowieść ewangeliczna o „ Miłosiernym Samar ytaninie”.
Błogosławiony Papież wiele razy podkreślał, że każdy człowiek choć raz w swoim życiu powinien na
nowo „napisać przypowieść o Samar ytaninie”.

W przeddzień kanonizacji bł. Jana Pawła II,
Wolontariat św. Eliasza i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Zapraszają do udziału w X Jubileuszowej Edycji Plebiscytu

„Wybieramy Samarytanina Roku 2013”.

Naszym celem jest propagowanie nauczania Jana Pawła II i wspólne budowanie „kultury miłości” poprzez pokazanie, że pośród nas żyją i działają ludzie dobrzy, miłosierni i wspaniali. Jesteśmy przekonani, że i Ty znasz
wielu takich współczesnych samarytanów, których warto pokazać i podziękować im za dobro i miłosierdzie,
którym obdarzają innych. Weź udział w głosowaniu na „Miłosiernego Samarytanina Roku 2013”. Bądź i Ty
budowniczym „kultury miłości”. Będzie to niezwykły i wspaniały pomnik oddający hołd Wielkiemu Polakowi.
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Głosowanie odbywa się w dwóch kategoriach:
I kategoria: pracownik służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, fizjoterapeuta, farmaceuta) dla którego pomoc chorym nie jest tylko i wyłącznie „pracą zarobkową”, ale jest postrzegana jako swoistego rodzaju
powołanie. To osoba, która często i bezinteresownie poświęca swój czas cierpiącym.
II kategoria: osoba nie należąca do żadnej organizacji charytatywnej, która pomaga innym w potrzebie, osoba
szlachetna, dla której pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca.
Pamiętaj: Głosowanie trwa do 8 marca 2014r.
Głosując podajemy: imię i nazwisko, adres lub nr. telefonu osoby, na którą głosujesz, kilka zdań wyjaśniających dlaczego uważasz, że ta osoba zasługuje na wyróżnienie.
Pamiętaj, na jedną osobę można oddać wiele głosów, zaproś więc i innych do udziału w naszym głosowaniu,
wspólnie stworzymy ten niezwykły pomnik naszemu Rodakowi.
Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła wybierze osoby wyróżnione, które otrzymają prestiżową statuetkę
i wyróżnienie „Miłosierny Samarytanin roku 2013”
„Głosy” możemy przesłać listownie na adres:
Wolontariat św. Eliasza, 30-608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5.
www. eliasz org .pl
Pocztą elektroniczną na adres: biuro@eliasz.org.pl,
Telefonicznie:
12 263 61 56 poniedziałek – czwartek 10.00 – 13.00
			
885 512 500 poniedziałek – czwartek 16.00 – 19.00
organizatorzy:

