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                                    Szczęście znajduje się w tobie.  
                                     Zaczyna się na dnie twojego serca,  
                                     a ty możesz je wciąż powiększać,  

pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają nieżyczliwi;  
                                    pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga;  

będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania.  
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i lamentuje,  

                                 potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają.   
Phil Bosmans 

 
 
 
 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ 
 

Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi wszelako potrzebujących stał 
się piękniejszy i bardziej braterski, a dobro wspólne mogło być nie tylko bronione, ale 
także wzbogacane naszą odpowiedzialną troską, inspirowaną wrażliwością serca . Tylko 
bowiem w ten sposób uratujemy nadzieję. W ten sposób nakreślamy także ramy „nowej 
wyobraźni pomocy ”, której tak bardzo nam dziś potrzeba. 
Wokół nas jest mnóstwo ludzi, wydaje się z pozoru zwyczajnych, a jednak zupełnie 
niezwykłych. Ci ludzie dzięki otwartym sercom, radości z dzielenia się częścią siebie             
z innymi sprawiają , że życie wielu nabiera nowych barw, a na ich twarzy pojawia się 
serdeczny uśmiech. Wciąż są też tacy, którzy potrzebują pomocy oraz tacy, którzy chcą 
pomagać i pragną się dzielić. Dostrzegają potrzeby, uwzględniają możliwości oraz 
ogromny potencjał tkwiący w ludziach dobrego serca, podejmują zróżnicowane 
inicjatywy. 

Zbiórka Żywności to projekt realizowany przez Banki Żywności, który 
współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności. Jej celem jest zebranie w ciągu 
trzech dni jak najwięcej produktów, które trafią do potrzebujących osób. Nauczyciele, 
wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św. Franciszka       
z Asyżu  wraz  z uczniami przystąpili po raz kolejny do akcji. 
Akcja rozpoczęła sie w dniu 04.04.2014r. w sklepie Groszek. Nauczyciele                    
i wychowawcy  prowadzili zbiórkę dla potrzebujących wychowanków Placówki. W ciągu 
dwóch dni akcji zebrali 377,8 kg żywności. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Mogliśmy 
liczyć na hojność, dobre  słowo i uśmiech. Mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą             
i okolic „potrafią dzielić się miłością". Mają dobre i hojne serce .  
Dziękujemy też w imieniu naszych wychowanków państwu Urszuli i Karolowi Pietrzak           
z „Wolontariatu Dobre Serce” w Grójcu za pomoc w zorganizowaniu świątecznej zbiórki 
żywności. 
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