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Trudno o piękniejszy czas roku: początek wiosny – natura w oczach budzi się do życia. Każdy dzień
niesie nowe „odkrycia” – świat nagle pięknieje dookoła i pojawia się tyle nowych możliwości…
Od września przeżywamy taką wiosnę w Dziele Pomocy – gdy po dwóch latach budowy otwarliśmy
nowy, drugi budynek Centrum przy ul. Smoleńsk. W sercu Krakowa wyrosło miejsce, które sprawiło, że
wszyscy dosłownie „rozkwitli”: zarówno ci, którzy pomagają – bo tyle dobrego można teraz zrobić, jak
i przychodzący po pomoc: gdy wychodzą z łaźni, gdy ubiorą czyste, wyprane rzeczy bądź dostaną nową odzież – pięknieją, są niby ci sami, ale odmienieni nie do poznania. Wiosna przywraca przygnębionym chęć do życia – wiosna, która
trwa u nas nieprzerwanie od miesięcy, czyni to samo… cud natury, cud ludzkiej, Waszej życzliwości… bo przecież bez
Was nic by się nie wydarzyło, nie wydarzało każdego dnia! Dziękujemy Wam i zapraszamy do lektury biuletynu, który
przybliży nieco ten cud solidarności z najbiedniejszymi, jakim jest Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
o. Henryk Cisowski

Udało się!
Wspólny wysiłek braci kapucynów,
darczyńców, przyjaciół, pracowników
i wolontariuszy Dzieła Pomocy św. Ojca
Pio zaowocował 23 września 2013 – „po
dwóch latach budowy zostało otwarte w Krakowie nowe centrum dla osób
bezdomnych i potrzebujących”. Po
dwóch latach budowy zostało otwarte
w Krakowie drugie centrum dla osób

bezdomnych i potrzebujących, które
uzupełnia pomoc udzielaną przy ul. Loretańskiej. Zbudowaliśmy miejsce, w którym Bóg chce przebywać pod postacią
tego szczególnego sakramentu, jakim jest
sakrament człowieka ubogiego – mówił
o. Jacek Waligóra, minister prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
podczas uroczystości otwarcia.

Eucharystii, która rozpoczęła
wspólne świętowanie, przewodniczył
biskup Damian Muskus, który dokonał także poświęcenia budynku. Przytaczając słowa papieża Franciszka,
biskup wyraził zadowolenie, że Centrum Dzieła Pomocy nie jest miejscem,
gdzie „ubogimi zapycha się usta”, ale
miejscem, w którym „z miłością, czułością i zawsze w pokorze” pochyla się
nad potrzebującymi bratem i siostrą.
Świętowanie zakończył koncert
Góralskiej Orkiestry Młodzieżowej
ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki,
na który szczególnie licznie przybyli
podopieczni Dzieła Pomocy.
 Dokończenie na str. 2

Umyć nogi oznacza: jestem, by
ci służyć. To wzruszające: Jezus
myje nogi swoim uczniom i tłumaczy im: zrozumcie to, co zrobiłem
dla was. Wy nazywacie mnie Mistrzem i Panem, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Mistrz i Pan, umyłem
wam nogi, wy też musicie umyć je
sobie nawzajem. My nie musimy
zawsze myć sobie nóg. Musimy
sobie pomagać.
papież Franciszek
Wielki Czwartek, 28.03.2013 r.

Zapraszamy na spacer po Centrum…
 Dokończenie ze str. 1

Kilka dni po otwarciu emocje z nim
związane ustąpiły miejsca znacznie
przyjemniejszym uczuciom – próg budynku Centrum zaczęli przekraczać
pierwsi podopieczni… Wizyta w nowo

otwartym domu zaczyna się od recepcji,
tu każdy przedstawia się, podając swoje
imię i nazwisko. Po zarejestrowaniu osoby potrzebujące najczęściej kierują swoje kroki do łaźni, pralni lub garderoby.
Nie ma domu bez zasad i tu ich nie brakuje: cykl prania, czas korzystania z łaźni czy ilość odzieży, którą można jednorazowo otrzymać – wszystko jest określone. Czy to zniechęca? Wręcz przeciwnie, z samej łaźni każdego dnia korzysta
ponad 40 osób bezdomnych. Poza tym,
jak mówi jeden z podopiecznych, pan
Bronisław: – Zasady muszą być. Wszystkie normy służą tej jednej najważniejszej
– by pomagając, nie uzależniać.
Parter budynku Centrum od poniedziałku do soboty wypełnia zapach domowych obiadów. Tu mieści się jadłodajnia prowadzona przez siostry felicjanki. Na pomarańczowych i brązowych krzesłach w stołówce codziennie zasiada kilkaset osób. Szef kuchni, pan Krzysztof, dokłada wszelki starań, by każdy obiad dobrze smakował.
Miesięcznie w jadłodajni wydawanych
jest ponad 4000 posiłków.

FAŁSZ:
„Bezdomni są sami sobie winni”

PRAWDA:
Dziewięć z dziesięciu badanych
dorosłych osób bezdomnych wskazywało na wystąpienie więcej niż
jednego poważnego problemu
w dzieciństwie: ubóstwa rodzinnego, problemów mieszkaniowych, rodzinnych, przemocy ﬁzycznej.
Problem bezdomności w Polsce. Wybrane
aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego,
pod red. Macieja Dębskiego, Gdańsk 2011

Osoby bezdomne mogą skorzystać w Centrum również z pomocy
medycznej. Na pierwszym piętrze budynku działa ambulatorium. Internista, ginekolog, stomatolog, a także
zespół pielęgniarek – wszyscy ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – starają się przynieść ulgę każdemu pacjentowi.
Pani Małgosia po wejściu do Centrum od razu kieruje swoje kroki na
drugie piętro, które w całości poświęcone jest aktywizacji zawodowej. Tu
na tablicy ogłoszeń można sprawdzić
na bieżąco aktualizowane oferty zatrudnienia, skorzystać ze stanowiska
komputerowego, zadzwonić do pracodawcy czy z pomocą pracownika
napisać CV. W specjalnie przystosowa-

Pół roku działalności Centrum
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
w liczbach - ilość wizyt/wydanych
posiłków:

1067
2702
2297
22978
1361

PRALNIA
ŁAŹNIA
GARDEROBA
JADŁODAJNIA
AMBULATORIUM

nych, dużych salach prowadzone są
kursy z zakresu podstawowej obsługi
komputera, tu także spotykają się grupy wsparcia.

Idę naprzód - świadectwo
Życie z osobą chorą psychicznie nie
wygląda kolorowo. Wiem, co mówię,
przez 19 lat mojego życia mieszkałem
z mamą chorą na schizofrenię. Po zdaniu matury coś we mnie pękło i wyprowadziłem się z domu. Najpierw przyjechałem do Krakowa, spędziłem tu
dwa lata, podejmowałem się różnych
zajęć… Potem, gdy traﬁła się okazja,
wyjechałem do Holandii, to był kompletny niewypał. Wróciłem do kraju i…
zamieszkałem na działce. Kilka metrów
kwadratowych, bez bieżącej wody, toalety… zacząłem szukać pocieszenia
w alkoholu. Na szczęście w porę się
zreﬂektowałem, że trochę „przeginam”, i zgłosiłem się do centrum leczenia alkoholizmu. Tam podjąłem terapię,
tam też dowiedziałem się o Dziele. Po

raz pierwszy przyszedłem do Centrum
we wrześniu 2013 r. Na wstępie spytali mnie o najbardziej prozaiczną rzecz:
czy mam co jeść i w co się ubrać. Zaproponowano mi doraźne wsparcie,
a potem z p. Kamilą, pracownikiem
socjalnym, nakreśliliśmy wspólny plan
działań, że znajdę pracę i ją utrzymam,
ukończę szkołę policealną, wynajmę
pokój, a przy tym będę dalej chodził
na terapię. Zaczęliśmy ten plan realizować… Dość szybko podjąłem pracę.
Wynagrodzenie bez rewelacji, 1200 zł,
ale tu w Dziele we mnie wierzą, doﬁnansowali mi wynajem pokoju. Zrobiłem kurs na wózek widłowy, chciałbym
znaleźć pracę z tym związaną, to mój
cel. Idę naprzód i nie narzekam.
Radek, 25 lat

Z ŻYCIA DZIEŁA

Biegnę, bo on jest tego wart

Już po raz drugi Dzieło Pomocy
św. Ojca Pio zaprosiło biegaczy startujących w Krakowskim Półmaratonie
Marzanny do włączenia się w akcję
społeczną „Ulica dobra do biegania,
kiepska do mieszkania”. Pod szyldem
Dzieła Pomocy wystartowała ponadtrzydziestoosobowa grupa sportowców. Biegacze w koszulkach z napisem:
„Biegnę, by on uwierzył, że jest tego
wart… z Dziełem Pomocy dla osób
bezdomnych” pokonali dystans ponad

21 kilometrów. Każdy ze sportowców
oﬁarował swój bieg osobie bezdomnej.
Koszulki dla biegaczy ufundowała ﬁrma ŠKODA WIELICZKA

Drugie urodziny DKF „Loretanin”
Ponad 20 pokazów ﬁlmowych, blisko
2500 tysiąca rozdanych zaproszeń i kilkuset wiernych uczestników to bilans dwuletniej działalności Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Loretanin”. Pierwsza wielkoekranowa projekcja w „dzielnym” kinie odbyła się w marcu 2012 roku, od tego

czasu pokazy przygotowywane przez
osoby bezdomne cieszą się niesłabnącą
popularnością. Klub prócz nazwy, która
wywodzi się od ulicy Loretańskiej, ma
także własne logo i wideotekę, a także
wciąż niegasnący zapał do dostarczania
kolejnych, ﬁlmowych wrażeń.

SMAY w finale konkursu „Dobroczyńca Roku”

Od lipca 2012 roku ﬁrma SMAY Sp.
z o. o. we współpracy z Dziełem Pomocy uczestniczy w projekcie mieszkań
wspieranych. Pokrywa koszty utrzymania domu wspieranego, w którym
mieszka pięcioosobowa rodzina po
trudnych doświadczeniach życia „na
ulicy”. Zaangażowanie ﬁrmy SMAY
doceniła kapituła konkursu “Dobroczyńca Rok” – ﬁrma, pokonując 63
kandydatów, znalazła się w ﬁnałowej
trójce. Gratulujemy i liczymy na wygra-

„Przystanek praca”…

…to nazwa grupy wsparcia, która we wrześniu 2013 roku powstała
w Dziele Pomocy św. Ojca Pio. Na „Przystanku” co dwa tygodnie zatrzymują się
osoby bezdomne, które podjęły pracę.
Spotkania grupy, przygotowywane
przez zespół doradztwa zawodowego,
podzielone są na dwie części. Pierwsza

ną (w chwili oddawania biuletynu do
druku konkurs wciąż trwa).

o nazwie „wieści z pracy” służy wymianie doświadczeń. W drugiej części metodą warsztatową prowadzone są zajęcia
zwiększające wiedzę uczestników m.in.
z zakresu rozwiązywania konﬂiktów
w pracy, radzenia sobie ze stresem,
współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej.

Uśmiech
proszę!
Energię, która powraca wraz z wiosną, warto dobrze spożytkować… ot
na przykład wsiąść na rower i ruszyć
hen przed siebie. A jeśli przy przejażdżkach rowerowych już jesteśmy, to ich
najlepszym kompanem (zresztą nie
tylko ich) jest uśmiech… ale uwaga:
szczery i koniecznie szeroki! Uśmiech
może być początkiem wielkich zmian.
Może na przykład znacznie poprawić
stan naszych polskich dróg. – Dla pani
położymy tam asfalt! – usłyszała moja
koleżanka od kierownika robót drogowych, gdy jadąc na rowerze, zapytała:
Panowie, czy tam dalej jest droga? Ale
– uwaga! – zadała pytanie z uśmiechem. W Dziele
Pomocy
też
Uśmiech
„praktykujemoże być
my” uśmiechapoczątkiem
nie się i to nie
wielkich
tylko między
zmian. Może
pracownikana przykład
mi. Uśmiechaznacznie
my się szepoprawić stan
roko przede
naszych polwszystkim do
skich dróg.
naszych podopiecznych.
To dobry początek czasem naprawdę ogromnych,
życiowych zmian... – Pani zawsze
uśmiechnięta – słyszę często od pani
Basi, podopiecznej Dzieła. – To na
pani widok! – brzmi moja stała odpowiedź. – Ach, wie pani, jakoś tak chce
się chcieć – kwituje pani Basia… I o to
chodzi! Pewna znana kapela rockowa śpiewała przed laty: „Nie mogę
ci wiele dać…”. Czy aby na pewno?
Uśmiech możemy „dać” sobie zawsze. A zatem – uśmiech proszę!
Justyna Borkowska

Wspierają nasze działania
KROS – dostarcza żywność do jadłodajni
i kuchni dla osób ubogich

NYCZ – ich narzędzia pomagają nam
w konserwacji urządzeń

MELEX – pozwala na
sprawne przewożenie
rzeczy między Centrami
GALERIA KRAKOWSKA – pomaga naszym
podopiecznym dbać o czystość ubrań

PROMIWEX – dostarcza owoce i warzywa
na spotkania grup wsparcia

KASPERSKY – zapewnia ochronę
antywirusową naszym komputerom

Z myśli
św. Ojca Pio

Podaruj
KRS 0000217272

Twój JEDEN
procent w Dziele
może WIELE!
W każdym działaniu, nawet
w tym, wydawałoby się, całkiem
obojętnym, pilnuj się, aby mieć zawsze czystą intencję podobania się
Bogu. Odrzuć wszelką, choćby najmniejszą troskę o własny pożytek.
Czy może być większy zysk dla duszy, niż przypodobać się Panu?
Zachowaj zawsze pokorne
mniemanie o sobie, wiedząc, że jakiekolwiek przysługi, które dusza
nasza może oddać Bogu, choćby
najliczniejsze, niewiele znaczą,
a jeśli już przynoszą splendory i zaszczyty, dzieje się tak z łaski Pana
Boga.
Zachowaj spokój we wszystkim
i nie smuć się, wiedząc, że żyjesz
tylko po to, aby pełnić wolę naszego najsłodszego Oblubieńca. Gdy
odczuwasz smutek, czekaj cierpliwie na najdelikatniejszego Oblubieńca, a przekonasz się, że On nie
będzie długo zwlekać z pocieszeniem.
Pietrelcina, 12 września 1915 r.
Fragment listu do Annity Rodote

Dzięki niemu każdego miesiąca…
...ponad 300 osób może założyć
czyste ubranie.

…wydajemy ponad 4000 posiłków
w Kuchni Społecznej im. S. Samueli.
…ponad 250 osób może skorzystać z łaźni.
Wejdź na stronę www.dzielopomocy.pl i skorzystaj z darmowego
programu PITy 2013 Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
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