
Nadzieja dla 
„głodnego świata”

Owoc 
Medjugorie

„Posiłki Maryi” to międzynarodowa organizacja 
zajmującą się wdrażaniem w życie projektów 
żywieniowych w krajach, gdzie bieda i głód nie 
pozwalają dzieciom na edukację. Mimo tego, iż 
idea naszego pomysłu nie jest skomplikowana, 
działalność cechuje się dużą skutecznością. 

Wyposażamy placówki szkolne w jeden posiłek 
dziennie, w celu zachęcenia pokrzywdzonych 
dzieci do uczestnictwa w zajęciach, gdzie mają 
możliwość otrzymania wykształcenia mogącego 
zagwarantować im lepszą przyszłość.  

„Posiłki Maryi” rozpoczęły swoją działalność 
oferując  pożywienie 200 dzieciom w Malawi w 
2002 roku. Dzisiaj, dostarczamy posiłki ponad 
jednemu milionowi dzieci w każdej ze szkół  w 
czterech krajach dziennie.

Gdziekolwiek Posiłki Maryi nie byłyby serwowane 
w placówkach edukacyjnych zauważalny 
jest wzrost liczby chętnych, frekwencji oraz 
zwiększenie się uwagi uczniów w trakcie zajęć.

Mimo tego, 61 milionów dzieci wciąż pozbawionych 
jest możliwości na naukę i cierpiących z powodu 
głodu. Nasza praca to tylko mała cząstka tego, co 
jeszcze musi zostać wykonane, aby świat stał się 
lepszy.

Pracujemy niezwykle ciężko, aby utrzymać niskie 
koszty eksploatacji oraz zapewnić, iż przynajmniej 
93% dochodu  z dotacji przeznaczane jest na 
działania charytatywne naszej organizacji.

Drobne 
akty 
miłości

Kampania „Posiłki Maryi” narodziła się w 2002 roku kiedy 
Magnus MacFarlane-Barrow odwiedził Malawi podczas klęski 
głodu i napotkał się z widokiem kobiety umierającej na AIDS. 
Po tym, Magnus zapytał jej najstarszego syna Edwarda o jego 
marzenia. Chłopak udzielił prostej odpowiedzi: 

 Chce miec co jesc i miec 
mozliwosc uczestniczenia  
w zajeciach szkolnych.”
Był to kluczowy moment w życiu Magnusa, wydarzenie to stało 
się inspiracją do rozpoczęcia działalności.

Dzisiaj, na całym świecie, miliony dzieci nie mają możliwości 
podjęcia edukacji ze względu na biedę. Zamiast uczestniczyć w 
zajęciach, ciężko pracują na polach, są zmuszeni do żebrania 
i poszukiwania pożywienia na ulicach, aby przetrwać. Jeszcze 
więcej z nich przychodzi do szkoły tak głodnych, że nie są w 
stanie skoncentrować się na zajęciach i przyswajaniu wiedzy. 

Dzięki hojnym podopiecznym „Posiłki Maryi” wspierają ponad 
milion dzieci – z Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
Młodzi mają możliwość spędzić czas w klasie najedzeni, ucząc 
się umiejętności czytania i pisania. Ci młodzi ludzie mogą stać 
się w przyszłości obywatelami, którzy wyleczą ich społeczeństwo 
z biedy oraz będą stanowili oparcie dla rozwoju kultury.

Większość naszej aktywności– zarówno w krajach gdzie 
zbierane są fundusze, jak i w społecznościach, do których 
dociera nasze wsparcie jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy, 
którzy codziennie starają się rozwijać zakres działalności  
„Posiłków Maryi”.

Licząc na współpracę ludzi z całego świata, organizacja 
zarejestrowała w ostatnim czasie swoje filie w Austrii, Kanadzie, 
na Chorwacji, w Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, oraz Stanach Zjednoczonych. 
Ponadto, oddziały zajmujące się zbieraniem funduszy znajdują 
się w Australii, Belgii, Francji, Portugalii, na Słowacji, w Szwajcarii, 
Danii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Działalność „Posiłków Maryi” rozpoczęła się w Medjugorie w 
Bośni i Hercegowinie, gdzie Matka Boża ukazuję się od 1981 roku.

W 1992 roku rodzina państwa MacFarlane- Barrow rozpoczęła 
działania mające na celu pomóc ofiarom wojny w tym właśnie 
kraju. Pracę rozpoczęli w Agryll, w Szkocji.

Po rodzinnej pielgrzymce do Medjugorje w 1983 roku, otworzyli 
dom rodzinny Craig Lodge, - katolicką oazę spokoju, cel 
wędrówek wierzących z całego świata.

Dotacje w postaci jedzenia, ubrań, koców oraz lekarstw 
stopniowo napływały, a wsparcie było kierowane do obozów 
uchodźców w Medjugorie.

Rodzina była oszołomiona hojną odpowiedzią społeczeństwa, 
myśląc, iż będzie to jednorazowa pomoc ze strony ludzi. 
Jednak organizacja charytatywna szybko 
otrzymała miano 
międzynarodowej.

Ci, którzy byli 
zaangażowani w 
pierwsze projekty 
„Posiłków Maryi”, 
okazali się ludźmi, 
których życie zmieniło 
się gruntowanie 
po uczestnictwie w 
pielgrzymkach do 
Medjugorie, i z tego 
powodu w nazwie 
organizacji pojawia się 
„Maryja”- imię matki 
Jezusa. Wyciągamy 
pomocną dłoń do ludzi 
dobrej wiary. 

Koszt wyżywienia jednego dziecka 
podczas roku szkolnego wynosi
około 68 zł.

”



Posilki Maryi 
– owoc 

Medzugorja

Nasza wizja
Naszym celem jest to aby kazde dziecko otrzymalo jeden 
posilek w miejscu ich szkolenia, oraz zeby wszyscy którzy 
maja wiecej niz potrzebuja podzielili sie z tymi którzy nie 
posiadaja nawet podstawowe rzeczy

Pozostan z nami w kontakcie
Jeżeli zdecydujesz się nas 
odwiedzić, zostaniesz 
ciepło powitany przez 
nasze biuro w Medjugorje 
znajdujące się w pobliżu 
Kościoła im. św Jakuba

Mary’s Meals 
Bosnia-Herzegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel: 00387 36 655 178

Pod tym adresem masz możliwość zaznajomić się z 
naszymi pracownikami, ofertą oraz świadectwami, a 
także zdobyć informacje dotyczące naszych działań – 
między innymi o nagradzanych produkcjach filmowych – 
„Generation Hope”, „Child 31” i książce naszego fundatora 
– Magnusa Mac Farlane-Barrow’a – „The Shed That Fed a 
Million Children”.

/marysmeals

marysmeals

www.marysmeals.org

"Jezeli nie mozna nakarmic setki 
ludzi, nakarmcie jednego czlowieka."

Matka Teresa

Aby dowiedziec sie jak pomóc 
dolaczcie do nas w internecie. P
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