Akcja „Cuda pod dachem” wspiera charytatywną działalność franciszkanów
W niewielkiej miejscowości w województwie świętokrzyskim, w Chęcinach, pod franciszkańskim dachem dzieją się
prawdziwe cuda! Każdego dnia dzięki Bogu oraz pracy zakonników i świeckich, w budynkach kompleksu klasztornego
mają miejsce niesamowite rzeczy – uzależnieni wychodzą z nałogów, rodziny wzmacniają się, a dzieci twórczo poznają
świat. Jednak dach nad tymi cudami wymaga pilnych prac remontowych. Fundacja Brat Słońce zaprasza do włączenia
się w pomoc, aby wspólnie ocalić wyjątkowe franciszkańskie centrum pomocy. Wspomóc można poprzez stronę
www.cudapoddachem.pl.
„Cuda pod dachem” to kolejna kampania Fundacji Brat Słońce wspierająca charytatywną działalność braci
franciszkanów. Jej celem jest pomoc nie tyle zakonnikom, co ich podopiecznym w Chęcinach. Bracia z Klasztoru
Franciszkanów w Chęcinach założyli w tym miejscu Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień SAN
DAMIANO. Powstało tam także Stowarzyszenie PADRE, które prowadzi świetlicę oraz przedszkola w okolicznych
miejscowościach. Pod franciszkańskim dachem dzieją się prawdziwe cuda. Kościół i klasztor po wielu latach profanacji
został z powrotem przekazany zakonowi i wiernym, a krzyż ze szczytu świątyni przetrwał zawirowania historyczne.
W istniejącym tam Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO uzdrawiani są pacjenci.
Natomiast Hostel RIVOTORTO jest miejscem dalszego leczenia i wzmacniania motywacji do trzeźwego życia.
Stowarzyszenie PADRE pod swoimi skrzydłami skupia dzieci, młodzież i rodziny, chroniąc ich przed nałogami i innymi
zagrożeniami oraz wspierając w rozwoju.
Miejsce tych cudów ma wyjątkową historię. Kościół i klasztor franciszkanów w Chęcinach przetrwał wiele burzliwych
wydarzeń – odebrany zakonnikom i wiernym pełnił rolę m.in. więzienia dla powstańców, obozu wojsk niemieckich,
zakładu kamieniarskiego, zakładów mięsnych, a w czasach PRL były bezczeszczone jako miejsce rozrywki z restauracją
i domem wycieczkowym. Przez 180 lat kościół był profanowany i rujnowany. W 1991 roku został zwrócony
franciszkanom i od tamtej pory znów służy Bogu, wiernym i potrzebującym. Jednak do prawowitych właścicieli
powrócił w bardzo złym stanie. Od 25 lat franciszkanie starają się naprawić to, co zostało zniszczone w trakcie
historycznych zawirowań.
Celem akcji „Cuda pod dachem” jest zebranie 500 000 zł na najpilniejsze prace na dachu klasztornego kompleksu.
Zbiórka została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich to zgromadzenie funduszy na spłacenie części kosztów za
przeprowadzony już remont dachu nad klasztorem, fragmentem ośrodka oraz świetlicą dla dzieci oraz na dalszą
naprawę dachu kościoła, który przetrwał czas profanacji i ponownie służy wiernym. Drugi etap to podwyższenie
poddasza w Ośrodku SAN DAMIANO i stworzenie dodatkowej przestrzeni w której terapią można będzie objąć
kilkunastu nowych pacjentów. Trzecim etapem jest remont dachu na kolejnej części Ośrodka Leczenia Uzależnień od
Środków Psychoaktywnych SAN DAMIANO, aby młodym pacjentom zapewnić bezpieczne miejsce powracania do
trzeźwości. Pomagać można poprzez stronę www.cudapoddachem.pl. Po zakończeniu remontu dachu przyjdzie czas
na odnowienie murów i elewacji, zmodernizowanie ogrzewania i odwodnienie wokół budynków. Akcja „Cuda pod
dachem” daje więc początek wielkim zmianom w miejscu, które dla wielu osób stało się drugim domem.
Za każdą pomoc franciszkanie i podopieczni z Chęcin są ogromnie wdzięczni. Wreszcie będą mieć szczelny i ciepły dach
nad głowami.
Fundacja Brat Słońce została powołana z inicjatywy Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), aby wspierać inicjatywy i dzieła podejmowane przez Zakon.
W obszarze działania znajdują się dzieła na rzecz osób potrzebujących w Polsce i poza granicami kraju, programy
edukacyjne oraz działalność wspierająca kulturę i pielęgnowanie historii.
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