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Zwracałem się z ogromną prośbą nie raz w ogłoszeniach do wasz wszystkich o
pomoc. pisałem z Jestem osobą niepełnosprawną. Mieszkam w mieszkaniu
socjalnym jest to barak ,gmina wybudowała dla biednych ludzi a w nim wszystko na
prąd włącznie z ogrzewaniem ,mam problemy zdrowotne, jak i finansowymi.
stwierdzili umie Rak ,łuszczyca tętniak zator in nie, choroby żył ,w tej chwili żyje to,
co mi da OPS, jest to zasiłek w kwocie 300zł miesięcznie ,nie jestem w stanie z tego
wyżyć nie płace czynszu, bo nie mam, za co rośnie mi dług boje się ze mogą mię
wyrzucić z mieszkania ,,boje się ze w, wkrótce odetną mi światło ,,gdyż nie mam za
co opłacić rachunków, nie jestem w stanie wykupić lekarstwa.prosiłem wasz
błagałem o pomoc ,żadnej nawet odpowiedzi tacy sa niektórzy jesteśmy ,
chrześcijanami!! idą święta a ja znowu będę o suchym chlebie ,bo tak będzie jak co
roku !chociaż niektórzy mają nie raz więcej niz inni ale wolą wyrzucić nie dzieląc się
z innymi ,. Jak trzeba być pozbawionym bojaźni bożej,żeby tak robić niby wierzymy
w boga a nie potrafimy niektórym pomóc,, po co ja mam, co mię obchodzi jakiś
kaleka nie jeden tak myśli zapominamy podstawowe zasady, przekazane nam przez
samego Boga w formie Dekalogu? 10 przykazań nie stosując ich Czyżbyśmy
zapomnieli co Jezus mówił ze chorego spragnionego należy nakarmić nie którzy .
Uważają , że więcej wiedzą i lepiej od samego Boga, ja nie zapomnę dni które
spędziłem ,nie mając nic do jedzenia nie raz ,błagałem o pomoc, jak ja chciałbym
być zdrowy ,tak jak wy i nie zebrać ,skomleć , ,ja wiem ze rak pomału mię zabiera
nie raz jestem głodny bo nie mam ani ziemniaka ani chleba ,to bym zjadł to
ugotował niech wasz bóg oświeci wybaczy i da wam łaskę jeśli masz serce to prosze
cie pomóż mi nie odmawiaj , jeśli uraziłem kogo kol wiek to przepraszam , dziekuje
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