Akcja MIVA Polska w Roku Miłosierdzia:

„Promienie Miłosierdzia – wózki dla niepełnosprawnych na misjach”
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia MIVA Polska zaprasza kierowców i ludzi dobrej woli
do wsparcia akcji „Promienie Miłosierdzia – wózki dla niepełnosprawnych na misjach”. Chcemy
weprzeć wysiłki polskich misjonarzy i misjonarek, którzy służą najbardziej potrzebującym w
krajach misyjnych. Każdy wózek inwalidzki będzie promykiem nadziei dla nich i znakiem
bliskości z nimi. Poprzez ten gest będą oni mogli dostrzec blask Bożego Miłosierdzia.
Nasz projekt dotyczy misyjnych ośrodków zdrowia i szpitali, misyjnych domów pomocy i
opieki, hospicjów prowadzonych przez polskich misjonarzy, a także indywidualnych potrzeb
niepełnosprawnych osób pozostających w domach.
Potrzebne są wózki inwalidzkie m.in. do następujących ośrodków misyjnych, gdzie pracują
polscy misjonarze i misjonarki:
 Ośrodek Thalita Kum dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Czadzie – 10 wózków;
 Centrum Zdrowia Rushaki w Rwandzie – 9 wózków dla dzieci i dorosłych;
 Ośrodek Zdrowia w Biankouri w Togo – 10 wózków typu ”tricycles”;
 Misja św. Antoniego w Yamfa w Ghanie – 2 wózki;
 Misja Nyakinama w Rwandzie – 6 wózków;
 Thiozoye – Gore i Doumoue w Senegalu – 30 zwykłych wózków inwalidzkich i 6 sportowych
dla misyjnego zespołu koszykówki.
 Ośrodek Caritas przy misji św. Augustyna w Calceta - Manabi – Ekwador – „Tricimoto” – 1
motocykl trójkołowy z zadaszeniem do przewozu osób niepełnosprawnych;
 Ośrodek Caritas w Astanie - Kazachstanie - 20 zwykłych wózków i 3 akumulatorowe;
Odpowiedzmy na wezwanie Papieża Franciszka: Jesteśmy wezwani do leczenia tych ran [ludzkości], do
opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i
należną uwagą. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych
godności. Poczujmy się wezwani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce,
przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich wołanie
stanie się naszym, abyśmy razem przełamali barierę obojętności, która często panuje niepodzielnie, by
ukryć hipokryzje i egoizm (Misericordiae Vultus 15).
Więcej informacji: http://www.miva.pl/index.php/aktualnosci/313-akcja-promienie-milosierdzia

