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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Piszę do Was z Kremenczuka, z Ukrainy. Jest tu rzymsko – katolicka parafia
oraz klasztor franciszkański. Działamy w Kremenczuku od 2004 roku, a od 2010
istnieje przy naszym klasztorze ośrodek pomocy bezdomnym, gdzie wyżej
wspomniani mają możliwość pojeść, wykąpać się, zmienić ubranie i otrzymać
podstawową pomoc medyczną. W tym posługiwaniu ludziom potrzebującym
często sami kożystamy z pomocy ludzi, którzy nie przechodzą obok obojętnie.
W pierwszej kolejności zawdzięczamy naszym parafianom, którzy chociaż i
nieliczni, to jednak ofiarni wielce i pomagają nam jak materialnie tak i poprzez
wolontariat. Wiele jest tez postronnych osób wspierających w różny sposób, jak
podpowie Duch Boży. Prawdopodobnie tak on zadziałał danym przypadku, co
przyczynił się do napisania tego listu i wyrazu wdzięczności, co do Was. Ponad
miesiąc temu skontaktował się ze mną pracujący w Ukrainie misjonarz werbista
– o. Wojciech Żółty SVD, który opowiedział mi o projekcie pomocy ludziom
cierpiącym w skutek wojny Ukrainy z Rosją. I chociaż nie jesteśmy
bezpośrednimi odbiorcami docelowych pragnień pomysłodawców tego dzieła, to
jednak wsparcie każde dla nas jest bardzo mile widziane. Otóż o. Wojtek
zaproponował pomoc w części medycznej naszej służbie bezdomnym, czym
uradował nas niezmiernie. Przystaliśmy chętnie na tę propozycję wyrażoną w
konkretnej liczbie – zakup lekarstw na kwotę 10.000 UAH. Jest to bardzo
odczuwalna pomoc. Sporo bezdomnych cierpią na różne dolegliwości, zwłaszcza
teraz, w okresie poważnych chłodów, które niesie pora zimowa. Nie mając
możliwości zwracania się do zakładów medycznych (przyjmują tam ich tylko w
przypadkach nagłych), przychodzą do nas, aby opatrzyć rany, z prośbą o leki, a
bardzo często z prośbą o pomoc i towarzyszenie w leczeniu szpitalnym,
konkretnie chodzi o zakup lekarstw. Niestety teraz rozpoczął się przykry sezon
amputacji po odmrożeniach, w którym bierzemy dość czynny udział. W tym
kontekście pomoc w zakupie leków odczytuję nie inaczej jak przejaw
Opatrzności Bożej.

Chce wyrazić Wam, to jest całemu zespołowi organizacji Migranta, oraz o.
Wojtkowi wyrazy głębokiej wdzięczności za pomoc świadczoną ludziom w
potrzebie. Niech Wasza działalność będzie i dalej owocna i trafna. Życzę Wam
wiele wytrwałości i cierpliwości w tej pracy.

Niżej dołączam rozliczenie z wykorzystanych pieniędzy.
Jeszcze raz dziękuję!
Z wyrazami uszanowania – o. Mikołaj Orach OFM Conv., proboszcz parafii.







Розрахунок чеків
03.11.2017 224.54
03.11.2017 59.78
10.11.2017 8508.47
14.11.2017 286.31
14.11.2017 890

9969.1 UAH






