Świąteczny obiad dla ubogich i bezdomnych. Po raz drugi na
Ursynowie
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Około 400 osób zasiądzie do świątecznego stołu ze Wspólnotą Sant’Egidio w ursynowskim
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Bożonarodzeniowy obiad zje z bezdomnymi i
potrzebującymi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.
To tradycyjne spotkanie świąteczne organizowane jest siłami społecznymi, którym przewodniczy
Wspólnota Sant'Egidio, skupiająca się na pomocy ubogim. Każdy z ubogich otrzymuje imienne
zaproszenie, w udekorowanej bożonarodzeniowo sali czeka na niego specjalnie przygotowane
miejsce i dopasowany do potrzeb prezent oraz serwowane przez wolontariuszy świąteczne potrawy.
W tle słychać śpiewane na żywo kolędy.
Bożonarodzeniowy obiad organizowany jest po raz drugi, po wcześniejszych 8 latach wieczerzy
wigilijnych.
- Zawsze spotykaliśmy się z naszymi bezdomnymi przyjaciółmi chwilę przed Bożym Narodzeniem, ale
już od pewnego czasu dręczyła nas taka myśl, że to właśnie dzień Bożego Narodzenia potrafi być
wyjątkowo smutny dla wielu bezdomnych osób. Wszyscy wokół świętują, są z bliskimi, a im bardzo
trudno w ten dzień o ciepłe myśli, czy nawet kubek ciepłej herbaty - wyjaśnia Sylwia Gawrysiak ze
stołecznej Wspólnoty Sant’Egidio.
Aby powstała tak niezwykła atmosfera i wszyscy goście najedli się do syta, potrzebna jest

praca wolontariuszy. W Warszawie wzbogacają oni świąteczne menu, kupują prezenty, pomagają w
przewiezieniu i ustawieniu stołów czy udekorowaniu sali, a włączają się w pracę w kuchni czy
podawanie potraw.
Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we
wspólnotach Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku w blisko 600 miejscach w ponad 70
krajach do świątecznego stołu zasiadło ponad 240 tys. gości.
Wspólnota Sant’Egidio, która w tym roku świętuje swoje pięćdziesięciolecie, powstała w 1968 r. w
Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys.
osób w 73 krajach świata. Poza pomocą bezdomnym, wspiera także dzieci ulicy, osoby starsze,
chorych, więźniów, uchodźców oraz angażuje się w inicjatywy na rzecz pokoju.
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