Szanowni Państwo,
Drodzy Darczyńcy!
W imieniu własnym, pracowników oraz wolontariuszy
Ośrodka Wychowawczo - Profilaktycznego MICHAEL na
Bemowie pragnę podziękować Państwu za 1% podatku
dochodowego, który ofiarowali nam Państwo w ubiegłym roku.
Ten serdeczny i płynący z głębi serca gest, którym nas Państwo obdarowali
stanowi dla nas znaczące wsparcie, a przede wszystkim kolejny dowód ludzkiej
życzliwości, która jest dla nas niepoliczalną i bardzo istotną pomocą. To właśnie dzięki
Wam, nasze dzieło może wciąż się rozwijać, a co za tym idzie możemy docierać z
pomocą do szerszego kręgu dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.
Niespełna trzy miesiące temu zakończył się obchodzony w Kościele katolickim
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Z woli papieża Franciszka był to czas
szczególnej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Każdy ochrzczony wezwany
jest do otwarcia na Boże przebaczenie i łaskę. Doświadczywszy Jego hojności może
bardziej autentycznie dzielić się tym co sam otrzymał i czym dysponuje. Hasło tego
roku: „Miłosierni jak Ojciec” zwraca więc naszą uwagę na potrzebę stawania się
miłosiernym, dobrym, otwartym na drugiego człowieka. Miłosierdzie Boże nie zna
granic. Jedyną barierą może być ludzka wola otwarcia. Miłosierdzie ludzkie – wobec
bliźniego – to często bardzo nagląca potrzeba. Przypomniał o tym nam – Polakom - św.
Jan Paweł II w roku 2002 na krakowskich Błoniach: „W obliczu współczesnych form
ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś (…)
«wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie
«świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie
mieszkańcom całej naszej Ojczyzny.” Wyobraźnia miłosierdzia, to umiejętność wczucia
się w sytuację bliźniego i przyjścia mu z pomocą. Oby i w tym roku nie brakowało nam
otwartości i świadomości braterskiej wspólnoty dóbr, braterskiej solidarności.
Wszystkim, którzy wsparli i wspierają nasz Ośrodek, na płaszczyźnie
ekonomicznej, ale także w modlitwie i dobrym słowie, niech Pan Bóg hojnie błogosławi
i wynagradza.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
ks. Marek Posełkiewicz
Dyrektor Ośrodka Wychowawczo - Profilaktycznego
MICHAEL
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