R E K L A M A

STRZYŻENIE PSÓW

Salon pielęgnacji dla psów oferuje:
- strzyżenie psów rasowych i wielorasowych
- trymowanie psów szorstkowłosych
- kąpiel naszych milusińskich
- obcinanie pazurków
- czyszczenie oczu i uszu
- rozczesywanie skołtunionego włosa
- wyczesywanie (np. w czasie okresowego linienia)
- usuwanie insektów (również kleszczy)

Skórcz
ul. Główna 36
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ul. Mickiewicza 20

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt

tel. 781 805 853
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Wstrząsająca opowieść, snuta dzień po dniu przez ojca Ibrahima, franciszkanina
i proboszcza z Aleppo. Poruszający dziennik, przeprowadzający nas przez najbardziej
mroczne chwile syryjskiego konfliktu: od zaciekłych walk, bombardowań i śmierci
niewinnych ofiar, po „rozejm” z grudnia 2016 roku.
Drugie pod względem wielkości miasto w Syrii dziś nosi na sobie ślady bezdusznego
konfliktu, który toczył się na jego ulicach i który w dalszym ciągu zbiera krwawe żniwo
w innych częściach kraju. Wydaje się, że bombardowania ustały, ale ta wojna się nie
skończyła – przypomina ojciec Ibrahim. Łaciński kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu
oraz klasztor franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej przez długi czas znajdowały się tuż
przy linii frontu między siłami rządowymi a oddziałami rebeliantów. W ciągu tych kilku lat
stały się punktem odniesienia i miejscem schronienia dla setek rodzin. Rozdawanie wody,
żywności i lekarstw, naprawianie uszkodzonych domów, uiszczanie opłat za studia i za
naukę w szkole dla wielu dzieci, pocieszanie wdów i sierot – to tylko nieliczne spośród
mnóstwa przykładów solidarności, których bohaterami są ludzie z Aleppo.
Wojna jeszcze się nie skończyła. Ale na pewno nie zwyciężyła.

Uwaga Czytelnicy

Każdy, kto do końca września 2017 r. zgłosi się do Działu Sprzedaży Wydawnictwa
„Bernardinum” w Pelplinie z aktualnym numerem „Informatora Pelplińskiego”, będzie mógł
zakupić książkę „Tuż przed świtem. Syria. Kroniki czasu wojny i nadziei z Aleppo” w wyjątkowej
cenie 40 zł. Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Biskupa Dominika 11 w Pelplinie.
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7–15.

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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