Piękna karta w dziejach diecezji sandomierskiej
Z wizytą w ośrodkach Caritas
W okresie bożonarodzeniowo-noworocznym ks. bp Edward Frankowski odbył wraz z
ks. Bogusławem Pitucha, dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej, odbywali wizytę
duszpasterską w wszystkich ośrodkach Caritas oraz placówkach pomocy społecznej,
znajdujących się na terenie diecezji. Inicjatywę tę podjął ksiądz biskup jako członek Komisji
Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup i ksiądz dyrektor odwiedzili
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych „Radość Życia”,
prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej i Stację Opieki Caritas w Sandomierzu,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku, Sandomierzu, Nisku oraz Janowie Lubelskim. Byli
również z wizytą w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu i Stalowej Woli,
Ochronce dla Dzieci prowadzonej przez SS. Służebniczki Dębickie w Rudniku nad Sanem
oraz Domu Dziecka, prowadzonym przez SS. Pallotynki w tej samej miejscowości, w
Ochronce dla Dzieci prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Stalowej
Woli, Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez SS. Służebniczki Starowiejskie w
Tarnobrzegu – Mokrzyszowie, Wspólnocie „Chleb Życia” w Zochcinie prowadzonej przez s.
Małgorzatę Chmielewską, Schronisku dla Rolników prowadzonym przez Towarzystwo
Pomocy Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Do odwiedzin pozostał Dom Pomocy
Społecznej w Gościeradowie. Spotkaniom księdza biskupa i księdza dyrektora z
podopiecznymi placówek i ich personelem towarzyszyła modlitwa, czasami również
odprawiana była Msza św. Wszystkie spotkania były połączone z dzieleniem się opłatkiem,
składaniem życzeń noworocznych, śpiewaniem kolęd i ubogacone przez bożonarodzeniowe
przedstawienia w wykonaniu osób niepełnosprawnych.
- Ks. bp Edward Frankowski zapoznał się z sytuacją każdej placówki, jej problemami,
radościami, kłopotami. Placówki utrzymują się z środków budżetowych państwa,
przekazywanych za pośrednictwem starostw i rzędów miasta. Wskazane byłoby więcej
środków na ich działalność. Najważniejsze, że są ludzie, którzy z tym niedoborem środków
finansowych bardzo dobrze realizują swe zadanie, z otwartym sercem, wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem, przywracając radość i dając nadzieję na znalezienie
swojego miejsca w społeczeństwie. To jest najbardziej budujące i jest tak, jak w rodzinie, że
rodzice potrafią umiejętnie gospodarzyć, a dzieci nie muszą wiedzieć o trudnościach –
powiedział ks. dyr. Bogusław Pitucha.
- Z wizyty placówek Caritas i pomocy społecznej odniosłem bardzo dobre wrażenie.
Ksiądz dyrektor jest bardzo zapobiegliwy, szczerze poświęca się temu Caritasowskiemu
dziełu, zakłada coraz to nowe placówki i wyposaża je. Odrestaurowany Ośrodek Caritas w
Sandomierzu to wizytówka miasta, a koła Caritas są piękną kartę w dziejach naszej
sandomierskiej diecezji, to dzieło różnych ludzi dobrej woli. Cieszą wychowankowie
placówek, ich nieskażoność duchowa, czystość serca, z czego wynika szczera radość, gdy coś
osiągną. Widać ich postępy edukacyjne, mimo ograniczonych możliwości – podkreślił ks. bp
Edward Frankowski.
Ksiądz biskup i ksiądz dyrektor spotkali się także byłymi pracownikami Collar Textil, z
wyrzuconymi na bruk, protestującymi przeciwko krzywdzie, jaka ich spotkała, w Opatowie w
dniu 17 stycznia br., przed ogłoszeniem sądowym o upadłości zakładu. Odprawili w ich
intencji Mszę św. u OO. Bernardynów w Opatowie, przekazując słowa wsparcia duchowego
od ks. bp. ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.
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