„Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa”. Jest to wspólnota, która swe źródło ma w Orędziu
Miłosiernej Miłości do Małych Dusz. Istnieje w wielu krajach świata, również w Polsce. Stowarzyszenie
posiada osobowość prawną oraz Imprimatur Kościoła Katolickiego.
W miarę naszych sił i możliwości staramy się rozpowszechniać Orędzie oraz pomagać osobom ubogim
duchowo i materialnie. Od 10 lat pomagamy m.in. mieszkańcom Łodzi na osiedlu stare Bałuty, gdzie bieda
ma różne oblicza i jest wyjątkowo widoczna i dotkliwa dla mieszkańców.
Zobacz: www.maledusze.com.pl/pomagamy . Wśród naszych podopiecznych są osoby bezdomne,
bezrobotne, samotne, uzależnione, w depresji w różnym stopniu wykluczone społecznie i wymagające
wsparcia, bez którego nie są w stanie funkcjonować. Z 40 osób, którym pomagaliśmy, 20 zmarło. Wśród
nich była m.in. 34-letnia Karolina – matka dwójki dzieci, zmarła po zażyciu alkoholu i dopalaczy, 33-letnia
Wioletta, uzależniona od alkoholu, zamarzła na ulicy. Moglibyśmy długo tak jeszcze wymieniać. Za każdym
z naszych podopiecznych stoi historia jego trudnego dzieciństwa, pogmatwanego życia, zagubienia, biedy
materialnej i moralnej. Wielu z nich, dzięki Łasce Bożej, we współpracy z nami podjęło terapię odwykową,
po której ukończeniu nie mieli niestety innych perspektyw, jak tylko wrócić do środowisk, z których ich
zabraliśmy. Kończyło się to powrotem do nałogu i w konsekwencji śmiercią. Zdjęcia miejsc, w których
posługujemy zobaczysz tutaj: https://maledusze.com.pl/onas/pomagamy
Obecnie również mamy po opieką osoby, które po ukończeniu terapii nie będą miały, dokąd się udać.
Schronisko dla bezdomnych, czy życie na ulicy, to dla nich powolna destrukcja. Dlatego, aby realizować to,
co Jezus mówi w Orędziu, widzimy potrzebę stworzenia miejsca, w którym mogliby mieszkać, mieć naszą
pomoc i wsparcie na codzień oraz żyć i pracować w całkowitej abstynencji i nabierać sił do samodzielnej
egzystencji w przyszłości.
W tym celu pragniemy kupić budynek, który będzie jednak wymagał generalnego remontu. Wstępna
wycena kosztów remontu to 800 tyś PLN.
Jeśli uznają Państwo, że warto wesprzeć naszą działalność, serdecznie prosimy o pomoc. Dla nas liczy się
każde wsparcie.
Orędzie Miłości Miłosiernej, które jest podstawą formacji członków Legionu Małych Dusz, poza wersją
drukowaną, można również znaleźć w internecie do osłuchania w wersji audiobooka
na www.youtube : Orędzie Miłosiernej Miłości.
Licząc na Wasze otwarte serca, szczodrość i wrażliwość na potrzeby najbiedniejszych, polecamy się
serdecznej pamięci w waszej modlitwie.
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