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Opole, dnia 15 grudnia 2020 r.

Komunikat Biskupa Opolskiego
o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia
Boże Narodzenie, najpiękniejsze rodzinne święta, to nasze najgłębsze spotkanie z Jezusem
– wcielonym Synem Bożym. Betlejem łączy niebo z ziemią, ale także sprowadza Boga między ludzi, uczy patrzeć na siebie wzajemnie oczami przepełnionymi miłością i uwrażliwia
nasze serca na los najuboższych. Jezus przychodzi do nas jako ubogie Dziecię, by ludzkość
mogła cieszyć się darem życia.
Od 27 lat nasza Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia jest w pełni zaangażowana, by
każde poczęte życie chronić, otoczyć miłością, a matkom w trudnej sytuacji życiowej nieść
pomoc i wsparcie. Przejmującym świadectwem tych starań i troski podkreślającej godność
i świętość ludzkiego życia od samego poczęcia, są instytucje prowadzone przez Fundację:
Dom Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wraz z współpracującymi z nim kilkunastoma rodzinami zastępczymi i Poradnia Diecezjalna. Od momentu
powstania w 1993 roku Domu Matki i Dziecka z pomocy skorzystało ponad 1700 matek
i dzieci. W tym roku otoczyliśmy opieką 31 matek z dziećmi. Za pośrednictwem Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, który w tym roku obchodzi 25 lecie istnienia, do adopcji
trafiło 783 dzieci. W okresie pandemii pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
czynili wszystko, by trudny czas nie przedłużał procedur adopcyjnych i udało się 15 dzieciom zapewnić bezpieczny dom, a kolejnych 14 w ciągu kilku najbliższych tygodni znajdzie się też na stałe w kochających rodzinach.
Służyć życiu to: modlić się, uczyć się, uczyć innych i nieść konkretną pomoc. Jednym
z wyrazów konkretnej pomocy jest ofiara pieniężna składana w czasie Pasterki Bożego
Narodzenia. I w tym roku, chociaż są tak wielkie ograniczenia, zebrana kolekta w całości
będzie przeznaczona na wsparcie Domu Matki i Dziecka, ponieważ wymaga natychmiastowego, gruntownego remontu i rozbudowy. Pierwsze prace już się rozpoczęły.
Polecam całe dzieło Fundacji Ochrony Życia Waszej pamięci modlitewnej, a wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię.
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----------------------------------Zarządzenie:
1. Komunikat Biskupa Opolskiego należy odczytać w niedzielę 20 grudnia br. podczas wszystkich Mszy św.
2. W Boże Narodzenie podczas Pasterki proszę przypomnieć o przeznaczeniu tacy na Fundusz Ochrony
Życia..

