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Fundacja Złota Róża powstała z myślą niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi, wychodząc naprzeciw słowom Św. Jana Pawła:
„ Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z
siebie samego… „ (Encyklika Centesium annus, 1991)
które niejako stały się mottem naszej działalności.
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siebie samego… „ (Encyklika Centesium annus, 1991)
które niejako stały się mottem naszej działalności.

Dzięki wielu darczyńcom i dobroczyńcom Fundacji, wsparciu
modlitewnemu oraz duchownemu to wszystko jest możliwe. I tu z
serca dziękujemy za okazaną pomoc. To dla nas – Fundacji bardzo dużo
znaczy, ponieważ cały czas się rozwijamy i staramy się poszerzać zakres
podejmowanych działań.
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Naszym wsparciem obejmujemy niepełnosprawne dzieci z DPS oraz
inne chore osoby, którym przyszło walczyć z przeciwnościami losu.
Pamiętając o tych najmniejszych nie zapominamy o ludziach starszych i
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rozszerzając swoją działalność nie zaprzestaliśmy realizacji głównego
celu Fundacji, dla którego ona powstała i jakim jest niesienie pomocy
Kapłanom.
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