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Witam wszystkich!
Mam nadzieję, że do tej pory wszyscy mieliście już okazję przeczytać artykuły dotyczące podstawowych
pytań na temat bezdomności: kto, co, dlaczego i gdzie. A także dotyczące lokalnie dostępnych metod
pomocy.
Myślę jednak, że zainteresuje Was również informacja odnośnie Stowarzyszenia St Vincent de Paul organizacji międzynarodowej, która posiada oddział Famvin Hemeless Alliance. Jest on częścią globalnej
sieci organizacji charytatywnych współpracujących z Institut of Global Homelessness. Ich misją jest
zjednoczenie wysiłków polityków, ustawodawców i działaczy społecznych w celu propagowania
pomysłów i dzielenia się optymalnymi rozwiązaniami. Doczekaliśmy się wielu sukcesów na poziomie
krajowym. Jednakże wschodnia część Ocean County pozostaje w dalszym ciągu jednym z kilku powiatów
w New Jersey, gdzie sytuacja mieszkaniowa jest niezadowalająca.
I tutaj musimy podkreślić, że to właśnie nasze lokalne oddziały SVdP (w Ocean County) pracują
niestrudzenie każdego dnia nad zapewnieniem schronienia, kuponów żywieniowych oraz ubrań
adekwatnych do warunków pogodowych dla potrzebujących. Skierowują ich również tam, gdzie mogą
uzyskać pomoc odnośnie permanentnej poprawy swojej sytuacji.
W nawiązaniu, poniżej zamieszczamy (skrócony!) urywek ze strony Famvin.org:
To nie jest prośba o datki - jedynie modlitwa! Naprawdę!
A więc co naprawdę robimy, kiedy jesteśmy przez coś szczególnie zdenerwowani? Utratą pracy,
podupadającym zdrowiem bliskiej nam osoby, diagnozą raka, itp. Sami rozumiecie! Modlimy się. Modlimy
się zagorzale i często o to co nas dotyka do głębi. A zatem, jak często modlimy się za bezdomnych? Nie
za samą koncepcję bezdomności, ale właśnie za tych ludzi, którzy są bezdomni? Za ludzi których
widujemy codziennie (albo raczej staramy się nie dostrzegać): starą kobietę w łachmanach na rogu ulicy,
rozczochranego mężczyznę na światłach trzymającego w dłoniach ręcznie zrobioną kartonową tablicę,
osobę bezradnie przeliczającą kupony żywieniowe przy kasie sklepowej, pijaka cuchnącego alkoholem...

Módlmy się
Modlitwa Rodziny Św. Wincentego
Drogi Boże,
Wysłuchaj dzisiaj naszej modlitwy za wszystkie kobiety i mężczyzn, chłopców i dziewczęta, którzy są
teraz bezdomni.
Za tych, co śpią pod mostami, na ławkach parkowych, w drzwiach budynków lub na dworcach.

Za tych co mogą znaleźć schronienie na noc, ale muszą się błąkać za dnia.
Za rodziny rozbite, gdyż nie mogły zapłać czynszu.
Za tych, co nie mają rodziny lub przyjaciół, którzy by ich przygarnęli.
Za tych, co nie mają gdzie trzymać swego dobytku, który im przypomina, kim są.
Za tych, co się boją i nie mają nadziei.
Za tych, których zawiodły nasze instytucje socjalne. Za wszystkich tych ludzi modlimy się, o Boże,
zapewnij im schronienie, bezpieczeństwo i nadzieję.
Módlmy się za nas samych, którzy mamy przytulne domy i wygodne łóżka, abyśmy nie popadli w
obojętność i zapomnienie.

Jezu, wspomóż nas, abyśmy dostrzegali Twoją twarz w oczach każdego bezdomnego na naszej drodze,
abyśmy odnaleźli siłę w słowie i czynie, oraz w czymkolwiek dysponujemy, abyśmy potrafili nieść pokój i
sprawiedliwość tym, którzy są bezdomni.
Amen

