Dopis ke sbírce na charitu 2015

Prosím přečíst před sbírkou!!!!
Milí bratři, milé sestry,
Na neděli 17. května 2015 byla vyhlášena sbírka na podporu činnosti
Diecézní katolické charity v Hradci Králové.
Asi nás všechny znepokojuje to, co se děje ve světě, a to už i docela blízko. Slyšíme výzvy
Svatého otce Františka, abychom se všemi způsoby pokoušeli zmírňovat utrpení kolem nás.
Ukrajina, Sýrie, Keňa, Nigerie a mnohé další. Nedávno zachránila italská pobřežní stráž 1500
uprchlíků na pěti „lodích“. Uprchlické tábory v arabských zemích přeplněné lidmi, kteří nemají kam
jít.
Svatý otec řekl: „Situace, na které jsem chtěl poukázat, představují výzvu, která se týká všech;
jde o výzvu prosazovat a konsolidovat všechno to, co je ve světě pozitivní, a překonávat v dobré
vůli, rozvaze a vytrvalosti všechno to, co zraňuje, degraduje a zabíjí člověka. Pouze respektováním
lidské osoby je možné podporovat mír, a pouze budováním míru lze položit základy autentického
integrálního humanismu. Tady se nachází odpověď na obavy tolika našich současníků
o budoucnost. Ano, budoucnost bude moci být klidná, budeme-li společně pracovat pro člověka.
Člověk, stvořený k obrazu Božímu, má neporovnatelnou důstojnost; člověk je v očích svého
Stvořitele natolik hoden lásky, že mu Bůh neváhal darovat svého vlastního Syna.“
Pracujme tedy společně pro dobro člověka tady a teď. Ne zítra, nebo za měsíc. Bez Vaší pomoci
toho dokážeme jen málo. Pokud vnímáme rostoucí napětí ve společnosti i ve světě, musíme také
nějak reagovat.
Stát, který by měl garantovat péči pro ty, kteří jsou na ni odkázáni, neustále stanovuje nové
a nové podmínky. Často nyní slyšíme, že „máme restituce“, tak co bychom ještě chtěli...
Svatý otec hovořil i o tom, jak je důležitá podpora pomáhajících organizací. Také díky ní může
Charita i v této nelehké době pomáhat tam, kde je to potřeba. Jde o velké humanitární katastrofy, ale také
o všední dny, o soustavnou, nenápadnou pomoc matkám s dětmi v tísni, nemocným a seniorům,
hendikepovaným, lidem v tísni a bez domova. Také Vaší zásluhou je katolická Charita největším
nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v zemi. Jen v naší diecézi vyhledá pomoc
a péči Charity ročně kolem 50 tisíc nemocných a potřebných lidí. Děkujeme Vám za veškerou podporu
charitních služeb.
Přestože nám státní správa klade do cesty stále více překážek, rádi bychom dál naplňovali naše
poslání pomáhat nemocným a potřebným a přitom zůstali Charitou v pojetí milosrdného
Samaritána. K tomu potřebujeme i Vás, Vaše modlitby, Vaše ruce, Vaše nápady, Vaši pomoc…
Děkujeme Vám, že stále nasloucháte našim prosbám o pomoc. A věříme, že stejně jako
v minulých letech jste naše prosby vyslyšeli, tak učiníte i letos. Ať Bůh, dárce všeho dobra, Vaši
štědrost odmění.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové vše dobré přeje
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