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NGO

W niedzielę 14 listopada, pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14, 7)”,
obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich. Tradycyjnie już, w Łodzi, obchody tego
dnia potrwają dłużej. Łódzkie organizacje pomocowe spotkają się na Placu
katedralnym w Łodzi z osobami w potrzebie w dwie kolejne niedziele: 7 i 14
listopada. Tegoroczne Dni Ubogich skupią się na proﬁlaktyce zdrowotnej - to
bardzo potrzebne, zwłaszcza osobom bezdomnym.

Jak tłumaczy papież Franciszek w orędziu na V Światowy Dzień Ubogich – obecność ubogich
wśród nas jest ciągła, ale nie może doprowadzić do przyzwyczajenia, które staje się
obojętnością, lecz powinna zaangażować nas do bezwarunkowego dzielenia się życiem.
Biedni nie są osobami „zewnętrznymi” dla wspólnoty, ale są braćmi i siostrami, z którymi
dzieli się cierpienie po to, by przynieść ulgę w ich ciężkiej sytuacji oraz ich marginalizacji,
ażeby została im przywrócona utracona godność, a także po to, by zabezpieczyć im
konieczne włączenie społeczne - pisze papież.
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7 listopada, w godz. 14:00 - 18:00 przy katedrze stanie miasteczko medyczne: mammobus,
karetka z aparatem USG i do pomiaru parametrów krytycznych, szczepieniobus ze
szczepionkami na COVID-19 oraz namioty medyczne, w których lekarze Ulicznej Misji
Medycznej będą badać osoby potrzebujące wsparcia. Sprzęt medyczny pojawi się na placu
katedralnym dzięki ogromnemu zaangażowaniu służb Wojewody Łódzkiego. Na Placu
katedralnym pojawią się również specjaliści: psychologowie, pracownicy socjalni, prawnicy,
doradcy zawodowi, terapeuci uzależnień, streetworkerzy, pomoc duchowa. Będzie oczywiście
ciepły posiłek oraz ciepła odzież, śpiwory i koce, które - mamy nadzieję - uda się zebrać w
ogłoszonej w Internecie zbiórce. Zbiórkę ciepłych rzeczy prowadzą również pracownicy
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas przekażą obecnym na
placu wykonane własnoręcznie różańce. Dostępny też będzie zaktualizowany "Przewodnik po
Łodzi: Gdzie zjeść, spać, umyć się...".
14 listopada, o godz. 12:30 w łódzkiej archikatedrze ks. abp Grzegorz Ryś odprawi mszę
świętą z udziałem podopiecznych i przedstawicieli organizacji, które na co dzień pomagają
ubogim. Po zakończonej liturgii, do godz. 18:00, na placu przy katedrze, ponownie, jak
tydzień wcześniej, stanie miasteczko medyczne, tym razem bez mammobusa, będzie można
skorzystać z porad specjalistów, zjeść ciepły posiłek, uzupełnić ciepłą odzież i otrzymać
"Przewodnik po Łodzi: Gdzie zjeść, spać, umyć się...".
Już teraz, dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w czterech punktach w
mieście osoby bezdomne będą mogły skorzystać z pomocy w uzyskaniu ubezpieczenia
zdrowotnego. Organizacje pomocowe i MOPS pomogą również w wyrobieniu dowodu
osobistego. Ta współpraca ma być konkretnym owocem ŚDU, który będzie trwał w czasie.
Od 14 listopada we wszystkich paraﬁach archidiecezji łódzkiej dostępna będzie również tytka
charytatywna. 25 tysięcy specjalnych toreb przekaże do paraﬁi Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych. "Tytka
charytatywna" to papierowa torba, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi
i przynosimy z powrotem do paraﬁi. Zebrane w ten sposób dary będą przekazane ubogim w
paraﬁi w postaci paczek, bądź wykorzystane do przygotowania posiłków. W poprzednich
edycjach akcji zebrano w całej Polsce ponad 100 tysięcy tytek, które traﬁły do najbardziej
potrzebujących. W archidiecezji łódzkiej tytki traﬁły do podopiecznych Paraﬁalnych Zespołów
Caritas i grup charytatywnych w paraﬁach oraz do podopiecznych Caritas w postaci paczek
oraz ciepłych posiłków przygotowanych z zebranych w ten sposób produktów.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ubogich w Łodzi organizują: Caritas Archidiecezji
Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Środowiskowa Stacja Opieki Bonifratrów, Siostry
Misjonarki Miłości, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi, Zupa na Pietrynie,
Uliczna Misja Medyczna, Łódzki Urząd Wojewódzki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łodzi. Wsparcia udzielają również: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Wojewódzki
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Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy.
Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia
w 2017 roku, „(…) aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz
wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej
potrzebujących” – jak wyjaśniał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich. Ojciec Święty
zaprosił wtedy „mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na
tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”.
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