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Mam 69 lat i pochodzę spod Krakowa. Skończyłem

szkołę zawodową, no i, jak większość ludzi w tamtych
czasach, rozpocząłem pracę. Pracowałem w jednej fabryce, potem w drugiej, później na kolei… Czasem się
gdzieś wyjechało… Zakopane, Krynica – jeszcze dziś sobie wspominam, jak to wtedy było. A było normalnie.
Tylko że do czasu, bo podupadłem na zdrowiu. Przepuklina, połamana noga… Zrezygnowany był taki człowiek po tych chorobach. A na początku lat 90. nastała
transformacja i zaczęli zamykać zakłady. Nie było pracy,
nie było dochodu, to w końcu domu też zabrakło.
Bez domu, bez bliskich to łatwo nie było. Co tu dużo mówić, zostałem bezdomnym. Latem sypiałem na ławce
nad Wisłą, zimą na dworcu… Przeżyłem tak dobre kilkanaście lat. Wielu moich znajomych z ulicy już dawno
odeszło, no bo co to za życie…
Do braci kapucynów przychodziłem na wigilię. Zacząłem też przychodzić na różne spotkania, kiedy powstało Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Jakich ja tam miłych
ludzi spotkałem! Zawsze można porozmawiać, sprawy
załatwić. Tak normalnie, przyjaźnie. Kiedy nie miałem
jak kupić sobie lekarstw, przyszedłem do Dzieła i pomogli. Kiedy musiałem pójść do lekarza, zawieźli.

śmy formalności, dostałem emeryturę i znaleźliśmy
dla mnie dom. Najpierw zamieszkałem w schronisku,
a potem przeniosłem się do domu pomocy społecznej. Pracować już nie mogę, ale pomagam, jak umiem.
A to nakarmię kogoś bardziej chorego ode mnie, a to
codziennie służę księdzu do Mszy.
Kiedy tylko mam czas i siły, przyjeżdżam do Krakowa.
Wpadam wtedy na Smoleńsk pogadać ze znajomymi,
zobaczyć, co nowego. A jak nie mogę przyjechać, to
dzwonię. Albo ktoś z Dzieła zadzwoni. Chciałbym częściej przyjeżdżać, ale kto wtedy Eucharystię przygotuje?
Pewnego dnia otrzymałem z Dzieła telefon: Panie Leonie, czy pojedzie pan z nami na pielgrzymkę do Włoch?
Ja? Do Włoch? Byłem szczęśliwy, że o mnie pamiętali!
Oczywiście, że pojechałem. Piękne kościoły tam mają.
Nakupowałem dużo pamiątek, ale wszystko rozdałem.
Zostały mi piękne wspomnienia.
W DPS-ie mam swój własny pokój. Mam radio, telewizor. I mam jeszcze papugę. Czasem sobie z nią pogadam. Mam jeszcze dużo energii i tak myślę, że warto by
było odwiedzić jeszcze raz Zakopane, Krynicę… Ale kto
wtedy księdzu do mszy służył będzie?

I mimo chorób to w tym Dziele powoli, powolutku
moje życie zaczęło się zmieniać. Wspólnie załatwiali-

Leon

Nr 2/2019 (20)
ISSN 2084-8102

SŁOWEM WSTĘPU
br. Grzegorz MARSZAŁKOWSKI OFM Cap

dyrektor

Pokój i Dobro! Co do tego, że słowo ma moc, nie mam wątpliwości. I dotyczy to zarówno słów dających nadzieję,

jak i tych które ranią. Te ostatnie w dobie internetu rosną niestety w siłę. Raz wypowiedziane oskarżenie, obraza,
złe słowo lecą w świat, sieją spustoszenie, nawet jeśli z prawdą mają niewiele wspólnego. Nie twierdzę, że to domena wyłącznie naszych czasów. Dziś po prostu widzimy w makroskali to, co kiedyś działo się na skalę zdecydowanie mniejszą.
Do Dzieła przychodzi ponad 2000 osób bezdomnych, którym ktoś powiedział kiedyś o dwa słowa za dużo albo
jedno dobre słowo za mało. Więc powtarzamy im: Pani Asiu, pani da radę! Panie Staszku, niech się pan nie boi! I tak
czasem 10, 20 albo i więcej razy. No, daję słowo, tak czasem ta nasza praca wygląda. Oczywiście za słowami idą
czyny i pomoc materialna… O wszystkim tym przeczytacie na kolejnych stronach biuletynu.
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Na początku było Słowo… (J 1,1). A jaki był dalszy ciąg tej

historii, to już każdy dobrze wie. Od Słowa przez wielkie „S” rozpoczęła się historia zbawienia. Dzisiaj my
możemy używać słów przez małe „s”, by dać początek
rzeczom dobrym. Spójrzmy na Ojca Pio. Mówił o sobie,
że jest tylko ubogim bratem, który się modli. Modlitwa
– rozmowa z Bogiem i spowiedź – rozmowa z ludźmi,
to dwa główne filary jego ziemskiego życia. To właśnie
słowa – te ciche, ale właściwe, celne, dobrze dobrane
– zmieniły życie tysięcy ludzi, bo dzięki nim Ojciec Pio
pokazał im Boga. A nas zainspirował do stworzenia
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
Dziś Dzieło ma już 15 lat i dość niespodziewanie odkrywamy, że, podobnie jak nasz patron, każdego dnia dajemy słowo. Osobom bez domu powtarzamy bez końca, że są cenne i kochane. Czasem darowane słowo jest
mniej przyjemne, bo też nie chodzi o to, żeby kogoś za-

głaskać, ale żeby pomóc. Ale każde jest ważne, tak jak
ważne są dla nas osoby doświadczające bezdomności.
Naszym Przyjaciołom i Darczyńcom dajemy słowo, że
każda złotówka jest dobrem, które procentuje. Bo tak
jest – popatrzcie na kolejne strony naszego biuletynu.
Dajemy słowo też sobie, że kolejne 15 lat nie będzie tylko kontynuacją tego, co robimy już. Chcemy z ciekawością, ale też zdrowym rozsądkiem i bez kompleksów,
przyglądać się temu, jak pomoc osobom bezdomnym
jest prowadzona gdzie indziej, a mądre pomysły przenosić na nasz grunt.
A dziś dziękujemy Wam, drodzy Przyjaciele, za wszystko, co dla nas robicie, i za wszystko, co my możemy
uczynić dzięki Wam. To Dzieło jest Ojca Pio, jest osób
bez domu, ale też Wasze. Pamiętajcie, jesteście jego
częścią i zawsze będziecie.
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ROK 2018 W LICZBACH

LUDZIE DZIEŁA

... DZIĘKI TEMU STAŁO SIĘ MOŻLIWE

PRACOWNICY

39

WOLONTARIUSZE

203

1,81%

DARCZYŃCY

11 000

DZIAŁALNOŚĆ
WOLONTARIATU

KUCHNIA
DLA UBOGICH

1347 konsultacji socjalnych i prawnych;
127 decyzji o dofinansowaniu m.in. czynszu,
dojazdu do pracy, zakupu opału na zimę;

59 580,98 zł

68 819,12 zł

55 osób uczestniczyło w 2 grupach wsparcia;
pomoc w zakupie leków: 1177
zrealizowanych recept dla 399 podopiecznych

1,56%

PODOPIECZNI
BRACIA
KAPUCYNI

2200

20

OTRZYMALIŚMY…
50,21%

2 121 281,05 zł

DAROWIZNY
OD OSÓB FIZYCZNYCH

31,48%

1 329 897,74 zł

1% PODATKU

9,82%

414 945,20 zł

DOTACJE

3,01%

127 165,90 zł

DAROWIZNY
OD OSÓB PRAWNYCH

2,13%

89 843,07 zł

DAROWIZNY
ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

1,83%

77 110,15 zł

PRZYCHODY CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

0,88%

37 238,05 zł

ODSETKI BANKOWE OD
ZAOSZCZĘDZONYCH ŚRODKÓW

0,64%

26 914,12 zł

100%

DAROWIZNY OD
INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

4 224 395,28 zł RAZEM

Niezależne biuro biegłych rewidentów
zweryfikowało sprawozdanie finansowe
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio za rok 2018.
Obok prezentujemy zaświadczenie
z przeprowadzonego badania.

WSPARCIE
DORAŹNE

16,84%

WSPARCIE
SOCJALNE

16,85%

641 334,83 zł

MIESZKANIA
WSPIERANE

Łaźnia: 6896 wizyt
Pralnia: 2987 wizyt
Garderoba: 7067 wizyt

641 947,84 zł

4 mieszkania dla kobiet i rodzin
dały schronienie 14 osobom,
w tym 2 samotnym matkom i 4 dzieciom,
usamodzielniły się 2 osoby;
3 mieszkania dla mężczyzn dały
wsparcie 24 mieszkańcom,
usamodzielniło się 4 mężczyzn

RAZEM (100%):

WSPÓŁPRACA
Z INNYMI
ORGANIZACJAMI

197 275,55 zł

5,18%

3 808 555,47 zł

601 863,20 zł

12,90%

15,80%
635 indywidualnych

18 projektów charytatywnych

w Krakowskiej Prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów;
1921 konsultacji dla 206 pacjentów
w Poradni Dzieła Pomocy św. Ojca Pio;
wsparcie finansowe edukacji 41 uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum

DOM
I GOSPODARSTWO
W GLICHOWIE
42 166,46 zł

1,11%

konsultacji zawodowych;
średnio 8 osób uczestniczyło
w spotkaniach grupy wsparcia
„Przystanek Praca”

23,95%
DZIAŁANIA
WSPIERAJĄCE

2,49%

WSPARCIE
ZAWODOWE
491 328,42 zł

INNE
WYDARZENIA
94 789,92 zł

57 409,48 zł

912 039,67 zł
Czynności administracyjno-techniczne

WYDAWANIE
BIULETYNU
INFORMACYJNEGO
DLA DARCZYŃCÓW

Pielgrzymka,
Światowy Dzień Ubogich
w Archidiecezji Krakowskiej,
Konferencja „Stygmaty Współczesności”

1,51%
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Powyżej przedstawiono wpływy i poniesione wydatki bez wycen księgowych ujętych w sprawozdaniu finansowym. Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniach Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, które są umieszczone na www.dzielopomocy.pl.

