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Prudnik 2006-02-10 
 

Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! 
 
 
 
Szczęść Boże! 
 
 
 

 

Na naszej drodze w stworzeniu dzieła budowy domu opieki społecznej dla ludzi starszych, 
pojawił się Przeor O Jan Bednarz z Klasztoru OO Paulinów i Parafii Świętego Ludwika we Włodawie, 
odpowiadając na nasz apel. Otóż zaproponował nam rozesłanie naszego apelu do Parafii w całej 
Polsce i na Świecie o nabycie cegiełek, którymi są płyty powstałe, jako wyraz wdzięczności autora 
aranżacji muzycznych Sławomira Ciesielskiego za cudowne ocalenie żony od śmierci., a uzyskany 
dochód ze sprzedaży tych płyt, jednocześnie wsparłby renowację zabytkowego paulińskiego zespołu 
kościelno-klasztornego we Włodawie, pomógłby dzieciom z Domów Dziecka, oraz wsparłby nasze 
dzieło. Natomiast wchodząc na naszą stronę internetową (PLIKI DZWIĘKOWE Z PŁYT), możecie 
Siostry i Bracia, posłuchać utworów w wykonaniu O Jana Bednarza, które znajdują się na tych płytach. 

Płyta pierwsza: "Zbliża się do nas" 
Płyta druga:   "Matko z bliznami na twarzy" 
 
A o to  j edna  z  fo rm pomocy:  
 
Płyty zaś można nabyć za zaliczeniem pocztowym zamawiając je telefonicznie na podane 

tu numery telefonu: tel.: +48 prefix 22 658 32 79 lub tel. kom.: +48 606 774 201, jak również 
poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, przy zamówieniu 
prosimy o podanie hasła Fundacja S.O.W.A., które stanowi identyfikację naszego wspólnego 
apelu o pomoc. 

 
Otóż mamy świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie podołać budowie domu, który ma 

służyć ludziom starszym ,samotnym potrzebującym opieki , dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą 
do wszystkich ludzi dobrej woli o wszelką pomoc, która umożliwi nam zrealizowanie doniosłego dzieła 
budowy domu opieki społecznej. Piszemy więc z prośbą o wsparcie finansowe, do utworzenia 
rodzinnego domu pomocy społecznej. 

Jesteśmy energicznymi i przedsiębiorczymi osobami, lecz sytuacja jaka jest obecnie w kraju, 
przy naszym skromnym wynagrodzeniu, nie pozwala nam na rozwinięcie działalności. 

W społeczeństwie polskim zwiększa się liczba osób w podeszłym wieku, wymagających opieki 
innych. Wiele jest też ludzi niepełnosprawnych, których ciężka choroba lub wypadek pozbawiły 
samodzielności. W licznych przypadkach bliska rodzina, obciążona innymi obowiązkami i pracą 
zawodową nie jest w stanie zapewnić im stałej całodobowej opieki. Sami - nie są w stanie 
funkcjonować, a bez serdeczności bliskich - czują się samotni. Późny wiek jest dla nich źródłem smutku 
i cierpienia. Dla takich osób, próbujących pokonywać trudy codziennych barier wieku i niesprawności - 
nieocenioną pomoc stanowić mogą małe, "rodzinne" w swym charakterze domy opieki społecznej, 
świadczące stosowną opiekę. 

Chcielibyśmy aby taki dom powstał w Piwnicznej, znaleźliśmy lukę rynkową (w Piwnicznej), w 
której nie ma tego typu placówki. 

Tak też analizując potrzeby tamtejszego rynku, nawiązując kontakty z Gospodarzami miasta 
oraz z tamtejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymaliśmy zapewnienie o współpracy jak zdołamy 
uruchomić taką działalność. Niestety brakuje nam odpowiedniego lokum do tego celu. Ostatnio 
znaleźliśmy Dom w Piwnicznej, Stylowa willa drewniana z bali na podmurówce z roku 1938, III-

 ...” Dopomóż mi do tego, o Panie, aby moje oczy były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła 
według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z 
pomocą ”... 

(Św. Faustyna)

http://www.fundacjasowa.iap.pl/index.html?id=37783&location=f&msg=1
http://www.fundacjasowa.iap.pl/img/users/8000080/fundacjasowa/files/02_ZBLIZA_SIE_DO_NAS.mp3
http://www.fundacjasowa.iap.pl/img/users/8000080/fundacjasowa/files/01_MATKO_Z_BLIZNAMI_NA_TWARZY.mp3
http://www.fundacjasowa.iap.pl/?id=37773&location=f&msg=1


 
kondygnacyjna. Działka 10,5 ara. PRZYZIEMIE o powierzchni 80 m2PARTER: 7 pokoi, kuchnia, 
łazienka, taras, ganek z wyjściem do ogrodu. PIĘTRO: 10 pokoi ( 1 do 3-łózkowe), WC z umywalką, 2 
balkony. 

Willa usytuowana w atrakcyjnej okolicy, w dolinie nad rzeką Poprad. Cisza, pobliskie góry i las , 
czysta ekologicznie okolica . gwarantuje w pełni przydatność na taką inwestycję. 

Kwota (300 000,00zł) zakupu tej willi i jej adaptacji przekracza nasze możliwości. Zwracamy się 
więc z gorącą prośbą o pomoc w zrealizowaniu tego szczytnego celu. 

Utworzenie rodzinnego domu pomocy jest dla nas wielkim wyzwaniem. Największy problem? 
Oczywiście pieniądze. Nie mając środków finansowych na zakup i adaptację domu, sprzętu do 
wyposażenia tegoż domu. Czy się uda? Zależy od tego, czy zdobędziemy potrzebne środki. 
..."Powinniśmy być lepsi wobec siebie; uczynić wszystko, aby w działalności publicznej na czele 
wszystkich spraw była zawsze sprawa człowieka. Aby papieskie nauczanie - ową wyobraźnię 
miłosierdzia - przełożyć na nasze codzienne czyny"... - powiedział prezydent. 

Polska podobnie jak wiele innych państw Europy, jest krajem starzejącym się, co przejawia się 
w stałym wzroście liczby ludzi starych w populacji. Polską pomoc społeczną charakteryzuje bardzo 
duża skala działania, niedobór środków finansowych i problemy kadrowe. Jednak można 
zaobserwować, że często samorządy oszczędzają właśnie kosztem świadczeń dla ludzi starych, gdyż 
za ważniejsze uważa się potrzeby młodszych obywateli. Jest to nie tylko efekt skromności środków 
pozostających w dyspozycji samorządów, ale także niewiedzy radnych na temat potrzeb ludzi 
starszych. 
"Papież - pielgrzym szukał człowieka. Nie czekał, aż ludzie przyjdą do niego, ale sam szedł do 
nich, ażeby ukazywać im nadzieję, zwłaszcza ludziom cierpiącym, głodnym, uwięzionym i 
umierającym" 

Na koniec przytoczymy jeszcze słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Listu do moich braci i 
sióstr - ludzi w podeszłym wieku: „Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać 
młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty 
ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności 
i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i 
wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich” 
Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z zainteresowaniem i poparciem. Nic nie jest tak potrzebne 
współczesnemu człowiekowi jak miłosierdzie Boże. 

Aby zatem odpowiedzieć na tę palącą potrzebę dzisiejszego świata, powstał pomysł utworzenia 
domu pomocy społecznej. 

Mimo tak wielu potrzeb, pokładamy ufność w Bożym Miłosierdziu i  życzliwości tych, którzy 
zawsze chętnie wspierali potrzebujących – ku chwale Jezusa Miłosiernego. 
 
 
 
Z Bogiem i Maryją w Dzieło Miłosierdzia!!! 
 
Aldona Kałwa i Bogusław Siwecki 
 
 
 
 
 
Tu można zobaczyć listy intencyjne, od Osób które nas wspierają: 
List intencyjny, opinia UM Piwniczna Zdrój 
List intencyjny, opinia OO Paulinów 
 
 
 

Za wszelkie dobro duchowe i materialne ofiarowane na budowę domu składamy serdeczne Bóg zapłać 
i wszystkim z serca błogosławimy słowami św. Franciszka. 
 

Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże. 
Niech Wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami. 
Niech obróci ku Wam twarz swoją i niech Was obdarzy pokojem. 
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Pan niech Wam błogosławi. 
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