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Nr 1 (1) 2019 r. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II

W Numerze:
-   Błogosławieństwo Ks. Bp Antoniego  

Pacyfika Dydycza,   s. 3

- Ogród Niepodległości Caritas  s. 4

- Witraże w Domu Miłosierdzia  s. 5

egzemplarz bezpłatny
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„Ziarno Dobroci”

SŁOWO DYREKTORA CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
 W roku jubileuszu 25-lecia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej chcemy podzielić się  

z Państwem tym, co dokonuje się poprzez ręce i serca ludzi dobrej woli. Chcemy pokazać 
pracę tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, którzy od 
25 lat spieszą z bezinteresowną pomocą. Tak wielu ludzi angażuje się w dzieła wspierające 
osoby niepełnosprawne, chore, cierpiące i w podeszłym wieku- my chcemy to opisać, by 
świadectwo dobroci i miłości pokonywało wszelkie przeciwności i trudy codziennego życia. 

Odpowiadając na wezwanie Św. Jana Pawła II, by mieć „nową wyobraźnię miłosierdzia” 
przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer gazetki „Ziarno Dobroci” z której możemy 
przekonać się jak wielką wyobraźnie do czynienia dobra mają dziś ludzie, a opisane wyda-
rzenia i świadectwa niech będą nadzieją, że warto pomagać każdemu i bezinteresownie. 
Razem tworzymy dzieła miłosierdzia w naszej diecezji, niech to trwa nadal. 

Zostań przyjacielem Caritas i przekonaj się, że warto pomagać. 
     Ks. Łukasz Gołębiewski

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Obfitych Łask i Błogosławieństwa 

od Chrystusa Zmartwychwstałego 

oraz pełnych nadziei  

Świąt Wielkanocnych

z radosnym „Alleluja”

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Serdecznie Zapraszamy
na uroczyste obchody 

Jubileuszu 25-lecia 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 
które odbędą się  

27 kwietnia 2019 r. (sobota)   
w Sokołowie Podlaskim

Program uroczystości:

1000  Gala w Sokołowskim Ośrodku Kultury  
(ul. Wolności 27)  
�(powitanie�gości/wręczenie�statuetek�PRO�
CHRISTO,�PRZYJACIEL�CARITAS/odznaczenia/
okolicznościowe�przemówienia/występy�
artystyczne/loteria�charytatywna)

1230   Msza Św. pod przewodnictwem J. E. ks. bpa 
Tadeusza Pikusa w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Sokołowie Podlaskim  
(ul. Oleksiaka Wichury 5)
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„NA TĘ EWANGELICZNĄ DZIAŁALNOŚĆ  
Z SERCA BŁOGOSŁAWIĘ” 
Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz - wspomnienie

W dniu 29 września 1994 roku w święto św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Ks. Bp Dro-
hiczyński Antoni Dydycz dekretem powołał do ist-
nienia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Patronem  
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej został Święty Antonii  
z Padwy. O tym wydarzeniu opowie jego ekscelencja.

Czy Ekscelencja pamięta dzień w którym powo-
łał do istnienia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej? Jakie 
nadzieje wiązał Ks. Biskup z powstaniem tej instytu-
cji? Jak to się wszystko zaczęło?

To było nie tak dawno. Otóż 10 lipca 1994 roku 
w katedrze drohiczyńskiej otrzymałem święcenia 
biskupie i z woli Ojca Świętego Jana Pawła II pod-
jąłem służbę duchową względem mieszkańców,  
w zaledwie przed trzema laty utworzonej Diecezji. 

Dwa miesiące później, a więc 29 września  
w imię Boże powołałem do istnienia instytucję, 
zwaną – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Istniała ona w Polsce 
także przed II wojną światową, wypełniając szczególną misję, 
wychodząc naprzeciw wszystkim w jakikolwiek sposób poszko-
dowanym, potrzebującym wszelkiej pomocy, w tym przypadku 
chodziło o śpieszenie z pomocą ludziom cierpiącym, opuszczo-
nym, poczynając od dzieci. Czasy bowiem różnych wojen, nie za-
wsze uczciwością słynących przemian społecznych i gospodarczych 
prowadziły do dużego zubożenia.

Tymczasem zaraz po II wojnie światowej rządy komunistycz-
ne pozbawiły Caritas działalności. Zlikwidowano prowadzone 
przez Caritas dzieła, a wiec domy dziecka, ośrodki młodzieżowe, 
opiekę nad samotnymi i starymi ludźmi w ogólności. Zabrano 
domy opieki, a nawet ośrodki zdrowia prowadzone przez Caritas. 
To samo dotyczyło niepełnosprawnych… W miejsce Caritas nie 
powstało nic nowego. Kościół wszakże nie poddawał się, ale dys-
kretnie mimo trudności starał się wspomagać potrzebujących. 
Jakby przezwyciężając lęk władz komunistycznych przed dobrem 
i miłością względem poszkodowanych i czekających na pomoc. 

Na szczęście dzięki nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II  
pękły przeszkody. Stało się to przed 30 laty. Caritas mogła 
działać. Najpierw powstała struktura przejściowa, zwana Ko-
misją Charytatywną. A potem można było już powołać Caritas  
i to dokonało się właśnie 29 września 1994r. 

Czy Jego Ekscelencja jako „Ojciec Założyciel Caritas” jest dumny 
z działalności swojego „Dziecka Caritasowskiego”?

W odpowiedzi na to pytanie mogę wyznać, że mając na 
uwadze cele i zadania Caritas, trudno jest być dumnym. Można 
jedynie dziękować Bogu za to, że działalność Caritas mogła być 
wznowioną. Owszem początki przypominały nieco lata dziecię-
ce, dlatego można nazwać odradzający się Caritas – „Dzieckiem  

Caritasowym”, a właściwie - „Dzieckiem Miłości Bożej” jakże 
dziwnej, gdyż docierającym do potrzebujących pomocy przez 
miłość, której nosicielami okazują się ludzie, a nawet dzieci  
i młodzież. Caritas jest wyjątkową organizacją, która istotnie 
wychodzi naprzeciw ludziom cierpiącym, potrzebującym pomocy 
materialnej z duchową włącznie. I dobrze, że w to dzieło chętnie 
włączają się dzieci szkolne, młodzież i wszyscy, którzy wspierają 
Caritas swoim poświęceniem, pracowitością, ale też i material-
nie. Znajduję zapytanie, czy jest coś, co należałoby jeszcze zrobić? 
Dużo jest do zrobienia, gdyż cierpień i niedostatków nie ubywa.

Jakie rady Ks. Bp ma dla nas, by Caritas w przyszłości rozwijało  
swoją działalność oraz szerzyło dzieło miłosierdzia w naszej  
diecezji?

Sądzę, że trudno jest występować z radami dla tych, którzy 
już prowadzą i to z oddaniem dzieło Caritas. Mówimy o rozwi-
janiu się dzieła Caritas, ale w rzeczywistości to nie dzieło się 
rozwija, to ujawnia się miłość obecna w sercach pewnych ludzi.  
I dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak otwierać serca nasze 
i naszych bliskich właśnie na miłość. A miłość poradzi sobie ze 
wszystkim. Podpowie nowe inicjatywy, podrzuci pomysły, uka-
że potrzebujących i zaprowadzi do nich. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak dziękować Stwórcy za to, ze na różne sposoby docie-
ra do naszej miłości oraz by nigdy nie zabrakło światła nadziei, 
nadziei w miłosierdzie Boże. Nadziei, że zrozumiemy wagę  
i znaczenie Miłosierdzia i że poddamy się potędze Miłości, bę-
dącą duszą Caritas! Tego Nam wszystkim życzę i o to się modlę. 

Oddany w Chrystusie Miłosiernym! Ks. Bp. A. Dydycz

Dziękujemy ślicznie Jego Ekscelencji za te piękne słowa,  
ale przede wszystkim za daną nam naukę Miłości Bożej.
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„Ziarno Dobroci”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:

•  Wolontariuszy po 60 roku życia do angażowania się  
w piękne dzieło uczestniczenia w zajęciach warsztatowych  
w WTZ-ach w Bielsku Podlaskim i Sokołowie Podlaskim. 
Zapisy oraz wszelkie informacje udzielamy pod numerem 
tel. (25)787 37 40 

•  Zapraszamy wszystkich chętnych do spotkań w „KAWIARENCE 
DIALOGU DLA SENIORA” w Sokołowie Podlaskim. Kawia-
renka rusza już od kwietnia br. – spotkania odbywać będą 
się w I i III piątek każdego miesiąca. Już niebawem nastąpi 
wielkie otwarcie „Kawiarenki dla Seniorów”.

•  1 czerwiec 2019r. Festyn Rodzinny w Siemiatyczach.

•  2 czerwiec 2019r. Festyn Rodzinny w Sokołowie Podlaskim.

•  W czerwcu zostanie podana informacja o realizowanych 
koloniach letnich da dzieci i młodzieży. Prosimy śledzić 
stronę Caritas: www.drohiczyn.caritas.pl.

•  Zapraszamy także wszystkie osoby chętne oraz wolontariuszy 
do współtworzenia gazetki „Ziarno Dobroci”. 

REALIZUJEMY:

•  Projekt: „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – skuteczna 
recepta w profilaktyce uzależnień” w Bielsku Podlaskim. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Miasta Bielsk Podlaski.

•  Projekt: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez taniec – edycja 
I” w Bielsku Podlaskim. Projekt współfinansowany ze środków Miasta 
Bielsk Podlaski.

•  Projekt Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia 
systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation.

•  Projekt Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas W Siemiatyczach, 
współfinansowany ze środków Miasta Siemiatycze. 

•  Projekt Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Bielsku Podlaskim, 
współfinansowana ze środków Miasta Bielsk Podlaski.

•  Projekt Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Węgrowie, współfi-
nansowana ze środków Miasta Węgrów. 

•  Projekt: „STARSI MŁODYM – MŁODZI STARSZYM”, współfinansowanego 
z Programu Rządowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

• Programy stypendialne: „Skrzydła” i „Dwa Talenty”.

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

OGRÓD NIEPODLEGŁOŚCI W DOMU MIŁOSIERDZIA  
IM. JANA PAWŁA II W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Od września 2018 roku minęło już trochę czasu, a w Ogrodzie 
Niepodległości Caritas budzi się wiosna, pojawiają się pierwsze 
rośliny i kwiaty. 

Powracając wspomnieniem do początku powstania ogrodu  
w Sokołowie Podlaskim w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz 
dokonał otwarcia i poświęcił nowy "OGRÓD NIEPODLEGŁOŚCI"  
22 września tamtego roku. Który powstał w ramach projektu  
Caritas Polska i sieci sklepów Biedronka "100 projektów  
na 100-lecie niepodległości" oraz ze środków własnych Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej. Znaczącą pomocą w tym przedsięwzięciu 
było wsparcie w postaci kostki od firmy "PATER" Pani Elżbiety Da-
niluk. Zagospodarowanie tego terenu było bardzo potrzebne, by 
przebywające dzieci na świetlicy socjoterapeutycznej, podopiecz-
ni Warsztatu Terapii Zajęciowej i korzystający z Domu Miłosier-
dzia, mogli realizować zajęcia i wypoczynek w otoczeniu zieleni 
i na świeżym powietrzu. Jednocześnie została otwarta wystawa 
upamiętniająca "100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości" – przygotowana dzięki życzliwości Państwa Jolanty i Leszka 
Sosnowskich- "BIAŁY KRUK" – wydawnictwo z Krakowa. Można 
też było podziwiać efektowne biało czerwone flagi utworzone  
z twarzy uczestników organizowanych przez naszą Caritas Pikników 
"Z RODZINĄ DLA NIEPODLEGŁEJ".

Ks. Biskup Antoni poświęcił również nowy samochód-chłod-
nię, jaki nasza Caritas otrzymała dzięki wsparciu 

TESCO i Caritas Polska w ramach programu SPIŻARNIA CARITAS.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii  

Prezydenta RP, Rządu, Parlamentu, władze lokalne i samorządo-
we oraz Dyrektorzy różnych placówek kultury, oświaty, lecznictwa 
i Caritas Polska, a także pracownicy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Dziś przy Ogrodzie Caritas wyłożono kostką parking oraz 
wstawiono nowe bramy wjazdowe. 
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NOWE WITRAŻE  
W DOMU MIŁOSIERDZIA 
IM. JANA PAWŁA II

Dziś każdy kto odwiedzi Kaplicę w Domu Miłosierdzia im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Podlaskim odkryje piękno witraży oraz namalo-
wanych na nich postaci Świętych, opiekujących się tym Domem, pra-
cownikami, wolontariuszami i gośćmi. To Oni są naszymi patronami  
i ochroną przed złem, pomagają nam wybrać właściwą drogę w życiu.

 W Kaplicy mamy sposobność obcowania ze Świętymi, którzy pa-
trzą na nas z witraży: Ze Św. Faustyną, która zainicjowała kult Miło-
sierdzia Bożego, dzięki niej powstał obraz przedstawiający Zmartwych-
wstałego Jezusa z charakterystycznymi promieniami: czerwonym  
i bladym oraz podpisem: Jezu, ufam Tobie; powstała koronka do Miło-
sierdzia Bożego, którą Chrystus daje wiernym, jako źródło Miłosierdzia 
Bożego dla świata oraz Godzinę Miłosierdzia, w której Jezus udziela 
wszelkich łask. Św. Faustyna przyczyniła się także do powstania święta 
Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Święto zo-
stało ustanowione przez Jana Pawła II 30 kwietnia 2000r., i co roku jest 
także okazją do uczczenia Święta Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Z Janem Pawłem II, świętym miłosiernym.  Którego ogłosił 19 grud-
nia 2009 roku Papież Benedykt XVI nadając tytuł Czcigodnego Sługi Bo-
żego poprzez podpisanie dekretu - o heroiczności cnót Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Który jest inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, pojednania 
polsko-ukraińskiego oraz Akcji Katolickiej w Polsce. A Dom w którym 
znajdują się witraże w hołdzie dla Świętego, nosi nazwę jego imienia. 

 Z Św. Bratem Albertem, który zajmował się biednymi i bezdom-
nymi, zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. 
Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa 
Brata Alberta, że „trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce,  
a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko 
kraść albo żebrać dla utrzymania życia". Dziś Caritas DD kontynuuję 
to piękne dzieło pomocy bliźniemu, zapoczątkowane przez św. Alberta, 

KĄCIK PRZYJACIELA CARITAS 
DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Dzisiaj pragniemy zaprezentować osobę Pana Mariusza  
Złotkowskiego, który jest Przyjacielem Caritas. Pan Mariusz 
Złotkowski jest naszym partnerem w usługach transportowych,  
w zakresie transportów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa  2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Oprócz firmy transportowej Pan Mariusz posiada firmę remontowo-bu-
dowlaną. Jego pracownicy bardzo często bezinteresownie służą pomocą 
we wszelkich naprawach w budynkach naszej Caritas. 

Współpraca z p. Mariuszem Złotkowskim trwa nieprzerwanie od 
czterech lat. W tym czasie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej doświad-
czyła z jego strony wiele dobra. Pan Mariusz osobiście służy swoją 
pomocą jako głos doradczy w sprawach związanych z kwestiami  
naprawy, przeróbek i wszelkich remontów.

Za swoją prace na rzecz Caritas został doceniony poprzez przyznanie 
w 2017 roku nagrody „UBI CARITAS”, w kategorii współpraca oraz tego 
samego roku wyróżniony odznaczeniem „PRZYJACIEL CARITAS DIECEZJI 
DROHICZYŃSKIEJ”. 

Ogłoszenie wyników konkursu  
„Odznaczenie wolontariusza Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału wszystkim uczest-
nikom konkursu: „Odznaczenie wolontariusza 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej”.
Z przyjemnością ogłaszamy laureatów konkursu: 
Miejsce I – Anna Wasilewska, SKC Ostrożany
Miejsce II- Adrian Kowalczyk, SKC Górki Grubaki
Miejsce III- Emilia Giers, SKC Górki Grubaki  
Wyróżnienia otrzymują:
Natalia Brzezik, SKC Sokołów Podlaski
Kamil Górski, SKC Górki Grubaki
Stanisław Domeradzki, SKC Górki Grubaki

Po odbiór nagród konkursowych zapraszamy do Domu Miłosier-
dzia w Sokołowie Podlaskim. Wręczenie nastąpi podczas uroczystego 
Obiadu w Domu Miłosierdzia w dniu 27 kwietnia 2019r. w trakcie 
obchodów Jubileuszu 25-lecia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Z całego serca Gratulujemy!

między innymi przez prowadzoną Jadłodajnię św. Matki Teresy z Kal-
kuty. Która swoją pracę misyjną skierowała z radością na rzecz naj-
biedniejszych, mieszkających w dzielnicach nędzy; pracując wśród 
porzuconych, samotnych i najuboższych. Składając specjalny ślub 
miłości wobec ubogich, z którego bierze przykład i przekłada  
na swoją działalność Caritas.

Na witrażach odnajdziemy także wizerunki św. Łukasza i św. Franciszka.
Za dar ofiarowania pięknych witraży do Domu Miłosierdzia 

składamy serdeczne podziękowania :
• J. E. Ks. Bpa Tadeuszowi Pikusowi
• J. E. Ks. Bpa Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi
• Bożenie i Tadeuszowi Gołębiewskim wraz z Ks. Łukaszem Gołębiewskim
• Łukaszowi Wasilukowi z rodziną Plichtów i Jastrzębskich
• Marioli i Dariuszowi Zakrzewskim
• Annie i Januszowi Zakrzewskim

Zapraszamy Wszystkich do Kaplicy w Domu Miłosierdzia  
by mogli zobaczyć piękne witraże świętych, a przede wszystkim 
poczuć wielką moc miłosierdzia.
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„Ziarno Dobroci”

PODSUMOWANIE XVI ZBIÓRKI 
ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM!”

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi” 
Jan Paweł II

 Podczas XVI Zbiórki Żywności „TAK, pomagam!”, dzięki Pań-
stwa pomocy zebraliśmy 4 149,73 kg żywności z długim termi-
nem ważności. Zebrane artykuły przeznaczone zostały na pacz-
ki dla osób potrzebujących. Wolontariusze z Naszej Diecezji  
ze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas a tak-
że Warsztatów Terapii Zajęciowej zbierali żywność w sklepach:  
Biedronka, Kaufland, Lidl, Tesco, Topaz, Stokrotka, Arhelan, Gama.

 Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności kolejny raz mogliśmy 
liczyć na Państwa pomoc. Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu skierowanego  
do wolontariuszy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wszystkim Wolon-
tariuszom serdecznie 
dziękujemy za wspól-
ną zabawę i udział  
w konkursie: "Wiel-
kanocny Kosz zbiórki 
żywności TAK POMA-
GAM".

G r a t u l u j e m y 
zwycięzcom – Wo-
lontariuszom Szkol-
nego Koła Caritas  

z Zespołu Szkół z Drohiczyna. To do Was trafiają bilety do kina. 
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Przekaż 1% podatku dla podopiecznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – KRS 0000442509

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od kilku lat bierze udział  w Programie Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego Funduszu jest ograniczenie ubóstwa, po-
przez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz 
realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ skierowana 
jest do osób oraz rodzin o niskich dochodach – w tym podprogramie 1402,00 zł w przy-
padku osoby samotnie gospodarującej  i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielo-
na jest w formie paczek żywnościowych.  

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej współpracuje z parafiami oraz ośrodkami pomocy społecz-
nej z terenu diecezji drohiczyńskiej, które rozdają paczki osobom zakwalifikowanym. Co roku 
zwiększamy liczbę osób, do których dostarczamy paczki. CDD oferuje również różnego rodzaju 
warsztaty dla osób uczestniczących  w PO PŻ – m. in. warsztaty dietetyczne, ekonomiczne, 
kulinarne  i przeciw marnowaniu żywności. 

Od września do czerwca każdego roku dystrybuujemy żywność do Parafii i Ośrodków Po-
mocy Społecznej.  

W podprogramie 2018 współpracuje z nami 17 Parafii oraz  5 Ośrodków Pomocy Społecznej. 
Serdecznie zapraszamy Parafie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej do współpracy w następ-

nym Podprogramie 2019. 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny 25 787-37-40.

„Ziarno Dobroci” 

Inicjator powstania gazetki:
Ks. dr Łukasz Gołębiewski

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Opracowanie i redakcja:
Monika Szczepańczyk

 z Zespołem Redakcyjnym 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej:

Monika Gawrońska i Iga Kamińska

Zdjęcia: 
archiwum  

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Adres:
ul. Lipowa 84

08-300 Sokołów Podlaski
Tel. (25) 787 37 40

mail: drohiczyn@caritas.pl
www.drohiczyn.caritas.pl

numer konta:

42 9221 0000 0029 8234 2000 0010
Powiatowy Bank Spółdzielczy  

w Sokołowie Podlaskim
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„Ziarno Dobroci”


