Szanowni Państwo,
śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesnym doświadczeniem, pełnym żalu, cierpienia, krzywdy, łez, buntu i
rozpaczy. Bez względu na to, kogo się straciło - czy matkę, ojca, dziecko, siostrę, brata, męża czy żonę, niezależnie od
okoliczności zgonu - strata mocno uderza w samo serce.
Szczególnie gdy bliski odszedł nagle, w wyniku jakiegoś tragicznego zdarzenia.
Powiedzenie, że „ czas leczy rany ” niestety nie działa.
Pomimo upływu czasu nie można uporać się z niewiarygodnym cierpieniem, niedowierzaniem, uczuciem opuszczenia i
straty, wszechogarniającym smutkiem, gniewem, szukaniem sensu śmierci bliskiej osoby, obwinianiem się, zaprzeczaniem.
Każdy w indywidualny sposób przechodzi przez ten okres. Nic jednak nie pomaga.
Jak sobie pomóc w sytuacji śmierci kogoś bliskiego ?
Co zrobić, by mniej bolało serce?
By móc wrócić do równowagi życiowej, nie można odrzucać bólu straty, trzeba go przepracować.
Dlatego warto sięgnąć po pomoc i chcieć z niej skorzystać !
Taką pomoc i to całoroczną, głównie dzięki zaangażowaniu Księdza Zbigniewa Szostaka, można uzyskać w
Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „ PRZEJŚCIE” w Zabawie k.
Tarnowa – warsztaty terapeutyczne, rekolekcje, światło pamięci itp.
Więcej informacji na stronie www.przejscie.com.
Nasza Kancelaria razem z księdzem Zbigniewem Szostakiem , zapraszamy Państwa na warsztaty terapeutyczne
i rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie, które odbędą się Zabawie .
Do wyboru macie Państwo 2 terminy :
19 – 21 listopada 2018 roku

oraz 23 – 25 listopada 2018 roku

Spotkania rozpoczną się w dniu przyjazdu o godz. 17:00 i skończą się o 13 w dniu wyjazdu.
Zapraszamy Państwa również na obchody Światowego Dni Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, które odbędą
się w Zabawie w dniach 17 – 18 listopada 2018 roku.
Plan tych obchodów znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia.
Tych z Państwa którzy chcieliby wziąć udział zarówno w obchodach Dni Pamięci, jak i warsztatach
terapeutycznych zapraszamy do Zabawy od 17 do 21 listopada 2018 roku
Państwa udział w tych spotkaniach i pobyt w Zabawie są całkowicie BEZPŁATNE
Udział w tym spotkaniu pomoże Państwu przejść drogę od poczucia bezsilności, bólu, beznadziei do odnalezienia
lekarstwa – uzdrowienia, które będzie przejściem do dziękczynienia Bogu za odkrycie nowej rzeczywistości, nowej pamięci
o osobie która zginęła i nowej perspektywie życia.
Na znajdującym się w Zabawie pomniku Ofiar Wypadków „Przejście” znajdują się setki tabliczek z imionami i
datami śmierci ofiar wypadków. Tam też znaleźć się mogą tabliczki Państwa bliskich.
Proszę osoby zainteresowane udziałem w tych spotkaniach o jak najszybsze zgłoszenie swojego udziału . Ilość
miejsc na warsztaty jest bowiem ograniczona – po 30 miejsc na każdy termin.
Zapisy prowadzi sekretariat Stowarzyszenia „Przejście” .
Pani Agnieszka Lech numer telefonu nr tel. 146781448 lub 505717815 , adres e-mail biuro@przejscie.com
Jeżeli ktoś nie może wziąć udziału w tym spotkaniu to proszę o wejście na stronę Stowarzyszenia (
www.przejscie.com ) do zakładki Światło Pamięci i zapalenie świeczki za swojego bliskiego i inne ofiary wypadków.
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