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Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, aby służyły dobru jednostki 
i rodziny przez to, że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają 

spokój, dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego,  
na wartościową lekturę i na dobre rozrywki, nade wszystko zaś 

pozwalają poświęcić się w większej mierze modlitwie, kontemplacji  
i słuchaniu głosu Bożego.

Jan Paweł II

W Numerze:
-   Centrum Przeciwdziałania  

Przyczynom Przestępczości s. 3

-  Radość i poczucie wspólnoty  
– wspomnienie lata z Caritas  s. 4

-  Zwiastun akcji i realizowanych  
projektów przez Caritas 2019/2020  s. 7

egzemplarz bezpłatny
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„Ziarno Dobroci”

SŁOWO DYREKTORA  
CARITAS DIECEZJI  
DROHICZYŃSKIEJ

Z nadzieją w nowe zadania
Czas wakacji to ogromne przedsię-

wzięcie, by sprawić że około 1200 dzieci  
i młodzieży mogło bezpiecznie i kreatyw-
nie wypocząć. Kupując świece wigilijne, 
baranki, znicze, dokładamy swoją cegiełkę 
do ogromnego i potrzebnego dzieła. Dzię-
kujemy za wsparcie wielu samorządom, 
MSWiA, MON, FS KRUS, SENAT RP, KEP 
i innym sponsorom.   

Do rąk Naszych przyjaciół trafia drugi 
numer „ZIARNA DOBROCI” z którym roz-
poczynamy kolejny rok szkolny. Poprzez 
program stypendialny „SKRZYDŁA” kilku-
dziesięciu uczniów otrzyma wsparcie. Po-
nad tysiąc dzieci z naszych świetlic i szkół 
skorzysta ze wsparcia zdrowej żywności  
w programie „ŻÓŁTY TALERZ”. Nie za-
pominamy o Polakach z Białorusi gdzie 
skierujemy „TORNISTER NA WSCHÓD„. 
Tak wiele wyzwań przed nami dlatego pro-
szę o aktywne wsparcie Parafialne Zespoły 
Caritas i Szkolne Koła Caritas. Przygoto-
waliśmy bogatą i różnorodną propozycję 
projektów dla każdego: seniorzy mogą 
skorzystać z KAWIARENKI DLA SENIORA. 
Dzieci w świetlicach z różnorodnych zajęć 
artystyczno-edukacyjnych. Niepełnospraw-
ni korzystają z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej oraz z Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. Współpracując 
z Ministerstwem Sprawiedliwości chcemy 
przeciwdziałać przestępczości. 

Jeśli lubisz pomagać innym i nie żałujesz 
czasu to skontaktuj się z Biurem Caritas DD  
i zapoznaj z ofertą na naszej stronie.  
Możesz skorzystać z pomocy ale też możesz 
pomóc innym. Razem pomagamy już 25 lat.  
Niech to dobre dzieło trwa.

Ks. Łukasz Gołębiewski

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

• Imprezy okolicznościowe  
chrzciny 
komunie 
wesela 
imieniny 
bankiety

• Obiady pogrzebowe

• Konferencje i szkolenia

• Eventy

• Rekolekcje

• Noclegi

Dom Miłosierdzia - Caritas

Centrum Spotkań i Dialogu
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax: 25 787 37 40; kom.: 721 004 005
www.csd.org.pl; biuro@csd.org.pl
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Centrum Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości

Centrum Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości 
- psyCholoG

Dobro drugiego człowieka to naczelna wartość, którą kieruje 
się w swojej pracy psycholog. Celem działalności jest niesienie 
pomocy w kryzysach, a także rozwijanie indywidualnych możli-
wości i osiąganie lepszej jakości życia. 

Poradnictwo psychologiczne ma za zadanie wspieranie osób z ra-
dzeniem sobie w sytuacjach postrzeganych jako trudne, umiejętno-
ścią redukowania nagromadzonego napięcia emocjonalnego, a także 
nabycie wiedzy i umiejętności konstruktywnych sposobów utrzymy-
wania relacji interpersonalnych. zadaniem psychologa jest pomoc  
w rozpoznawaniu zasobów człowieka niezbędnych do pokonania trud-
ności i deficytów danej osoby, które są odpowiedzialne za pojawienie 
się i pogłębianie kryzysu. Adekwatne wsparcie w sferze psychicznej, 
w szczególności emocjonalnej jest ważnym elementem pokonywa-
nia trudności życiowych. Ponadto profilaktyka prowadzona wobec 
dzieci, młodzieży i dorosłych na temat konsekwencji swoich czynów 
i branie odpowiedzialności za nie pozwala na redukowanie zachowań 
demoralizacyjnych. Psycholog posiada odpowiednie umiejętności po-
trzebne do nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobą będącą 
zagrożoną wykluczeniem społecznym, a także wiedzę niezbędną do 
budowania wraz z tą osobą planu pomocy. Psychoedukacja pozwoli 
na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat właściwej komunikacji wo-
bec innych, prawidłowego werbalizowania swoich emocji, uczuć i my-
śli oraz zaspokajania swoich potrzeb w konstruktywny sposób.

Autor Anna Kot

Centrum Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości 
- soCjoterapeuta

Socjoterapia jest formą pomocy adresowaną do młodych lu-
dzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobi-
stymi i trudnościami życiowymi.

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest eliminowanie przy-
czyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania, utrudniających 
realizację zadań życiowych.

Zajęcia te są okazją do wypróbowania i wyćwiczenia nowych 
sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, ta-
kich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, empatia, radzenie  
sobie w trudnych sytuacjach, poszukiwanie wsparcia i pomocy, 
komunikacja emocji, poznawanie mechanizmu uzależnień.

 Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla osób mających 
problemy:
- z nauką i brakiem motywacji do nauki;
- deficytem koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową;
- brakiem sukcesów, mimo znacznych nakładów pracy i energii;
- osamotnieniem, poczuciem bycia niezrozumianym;
- przeżywaniem poczucia mniejszej wartości.

Agresja, nałogi, trudności w nawiązywaniu kontaktów z oto-
czeniem, środowisko nacechowane przestępczością – to sytuacje, 
które coraz częściej spotykają dzisiejszych nastolatków. Dlatego 
socjoterapia staje się niezbędnym elementem wychowawczym 
dla coraz większej grupy młodych ludzi.

Podczas kolejnych spotkań uczestnicy mogą zaspokajać swoje 
potrzeby wynikające z wieku, sytuacji osobistej lub fazy rozwo-
jowej. Poznają i kształtują różne role i umiejętności społeczne.  
Dostarcza im się doświadczenia korygujące, a także pozwala odre-
agować napięcia emocjonalne i ćwiczyć nowe formy zachowań.

Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każde-
mu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.

Jakie są korzyści?:
-  eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń  

zachowania utrudniających realizację zadań życiowych,
-  uwalnianie napięć psychicznych powstałych podczas interakcji 

w wymiarze jednostkowym i społecznym,
- otrzymanie wsparcia w rozwoju,
-  pamiętanie o uprzednich sukcesach, ciekawość, dążenie do uzy-

skania kompetencji, świadomość oparcia w otoczeniu,
-  korzystanie ze swoich pozytywnych potencjałów, takich jak: 

wiara w siebie, wiedza o ludziach i świecie.
Autor Monika Berent

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dzięki dofinansowaniu  
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości, realizuje projekt pn. „Zaufaj. Zrozum. 
Zapobiegaj”. Celem projektu jest kompleksowe przeciwdziała-
nie przyczynom przestępczości. W ramach zadania zapraszamy 
wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, posia-
dające różnorodne problemy, do skorzystania z rozmów i porad 
z naszymi specjalistami w Centrach Przeciwdziałania Przyczynom 
Przestępczości w Sokołowie Podlaskim, Siemiatyczach i Bielsku 
Podlaskim.  Psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy i edu-
kator profilaktyki uzależnień pełniąc dyżury udzielą wszechstron-
nego wsparcia wszystkim osobom potrzebującym.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli i pedagogów, 
dla których zorganizowane zostaną szkolenia mające pomóc im 
zrozumieć współczesne problemy młodych ludzi, a także poznać 
techniki i metody skutecznej pomocy im.

Chcąc przeciwdziałać przyczynom przestępczości powinniśmy 
skupić się już na wychowaniu naszych najmłodszych, dlatego też 
powyższy projekt skierowany jest również do nich. Organizacja do-
datkowych, atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć dla dzieci i młodzieży  

pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, korzystających  
ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 
wpłynie na rozwój zainteresowań i poprawi ich jakość życia, zmniej-
szy potrzebę szukania alternatywnych sposobów spędzania wol-
nego czasu, odwróci od chęci szukania wrażeń i nowych doznań  
w alkoholu i narkotykach. Pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży 
z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorem 
uzależnień wpłyną na poznanie swoich potrzeb, zrozumienie proble-
mów, nauczą gdzie szukać pomocy i jak się o nią zwracać. Działania 
profilaktyczne dot. tematów odpowiedzialności prawnej osób nie-
letnich, problematyki uzależnień, cyberprzemocy i bezpieczeństwa 
w sieci realizowane przy współpracy z Policją wpłyną na zrozumienie 
przez młodych ludzi zagrożeń jakie w codziennych sytuacjach mogą 
ich spotkać oraz jak się przed nimi chronić.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane 
projektem do naszych centrów.

Więcej informacji udzielą również osoby pierwszego kontaktu 
w naszej telefonicznej poradni:
nr tel. 515 – 248 – 060 (dla województwa mazowieckiego)
nr tel. 512 – 248 – 029 (dla województwa podlaskiego)

Dlaczego warto przyjść na bezpłatną poradę do naszych specjalistów?  
To nic nie kosztuje, a jedynie można wynieść wiele pozytywnych rzeczy i dowiedzieć się o zasobach dobra ukrytych w człowieku.

PONIżeJ PReZeNTuJemy sPeCyfIKę PRaCy PsyChOlOga I sOCJOTeRaPeuTy I w CZym mOgą POmóC! 
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Radość i PoCzuCie wsPólnoty – wsPomnienie lata 

seRDeCZNIe ZaPRasZamy - wydarzenia Caritas w diecezji:
wydarzenia Caritas w diecezji:
• 15-22 wrzesień 2019 r. na obchody „Kromki Chleba dla Sąsiada” – uroczystość z kalendarza Caritas Polska.
• 19 wrzesień 2019 r. godz. 10.00 Przegląd Folklorystyczny Osób Niepełnosprawnych w WTZ-ach w Bielsku Podlaskim.
• 20-21 wrzesień br. zapraszamy do udziału w zbiórce żywności w sklepach Biedronka – zebrane artykuły spożywcze zostaną 

przekazane osobom potrzebującym, niezaradnym oraz seniorom w trudnej sytuacji życiowej.
spotkania w ramach „KawIaReNKI Dla seNIORa” - bezpłatne i niezobowiązujące: 
• 28 sierpień 2019 r. godz. 12.00 spotkanie w WTZ-ach w Bielsku Podlaskim, w programie: warsztaty z fizjoterapeutą na temat: Jak dbać  

o zdrowe ciało” oraz spotkanie z psychologiem, który zaprezentuje techniki oraz ćwiczenia pamięci, koncentracji, kreatywnego myślenia.
• 29 sierpnia 2019 r. godz. 14.00 koncert zespołu teatralno – wokalnego „Fantazja” z Szydłowca w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła 

II w Sokołowie Podlaskim oraz wykład dietetyka dotyczący zdrowego odżywiania się.
• 3 wrzesień br. godz. 17.00 spotkanie w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, spotkanie z fizjoterapeutą, warsztaty pozytywnego 

myślenia z psychologiem.
• 11 wrzesień br. godz. 13.00 – WTZ w Bielsku Podlaskim, spotkanie informacyjne z dietetykiem i fizjoterapeutą. 
• 1 październik br. godz. 17.00 spotkanie w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim,  

warsztaty dequpage, warsztaty twórczego myślenia.
Spotkania realizowane są w we współpracy z: Caritas Polska

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w wakacje tego roku gości-
ła dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy w Domu Miłosierdzia 
im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, które przyjechały  
do Polski by odpocząć i zwiedzić nasz kraj. Podczas pobytu na zie-
miach sokołowskich, uczestnicy wypoczynku letniego, brali udział  
w zajęciach sportowych, integracyjnych, edukacyjnych, obejmujących 

między innymi naukę języka polskiego, warsztaty taneczne, 
warsztaty dietetyczne oraz warsztaty malarskie. 

Natomiast dzieci i młodzież ze Świetlic Socjoterapeutycz-
nych Caritas na wypoczynek wakacyjny udały się do Rogowa k. 
Mrzeżyna. To była niepowtarzalna okazja dla nich by wypocząć  
od nauki szkolnej i aktywnie spędzić czas ze swoimi rówieśni-
kami, zawierając nowe przyjaźnie. Dzięki tygodniowemu wypo-
czynkowi mogli nauczyć się aktywnego i zdrowego stylu życia, 
podnieś poczucie własnej wartości, rozwinąć ukryte talenty oraz 
swój kreatywny styl myślenia.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Socjote-
rapeutycznych Caritas mógł się odbyć dzięki darczyńcom, współ-
pracującymi z nami od wielu lat, należą do Nich: AMW Rewita, 
Caritas Polska, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, StalFa, 
Efekt Studio Sp. z o. o. Natomiast dla dzieci polonijnych pocho-
dzących z Białorusi i Ukrainy, wyjazd został sfinansowany z środ-
ków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji projektu 
„Barwy Kultury - Mazowsze i Podlasie”.

Nadmienić trzeba, iż Caritas Diecezjalna podczas okresu wa-
kacyjnego zorganizowała także darmowy wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży, których rodziców nie stać na wakacje, a pochodzą 
z parafii naszej diecezji. Ponadto z wypoczynku letniego skorzy-
stały także dzieci i młodzież rolników, ubezpieczonych w KRUS. 
Wyjazdy odbyły się między innymi w góry do Poronina, Białego 
Dunajca i Małe Ciche oraz nad morze do Darłowa i Ostrowa. 

W akcji Wakacyjnej zainicjowanej przez Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej uczestniczyło około 1200 młodych ludzi. Atrakcji było 
wiele i nie sposób większości wymienić. Ale za to wszyscy zgodnie 
mówią: „Niech Bogu będą dzięki, za ten wspólnie spędzony czas”.
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imPRezy PleneRowe już za nami… - wsPomnień C.d. 
Wspominając 1 czerwca br., kiedy to ob-

chodziliśmy uroczyście dzień dziecka na Fe-
stynie Rodzinnym „Bądźmy Razem” w Sie-
miatyczach przy współpracy z Siemiatyckim  
Ośrodkiem Kultury, cofamy się myślą  
do tych chwil jak rodziny tłumnie przy-
były do Amfiteatru nad Zalewem w Sie-
miatyczach, by wspólnie spędzić ten czas. 
Atrakcji było wiele, ale najbardziej w pa-
mięci pozostaną występy dzieci i młodzieży 
uczęszczających do tutejszych przedszko-
li, szkół, wystąpili także uczestnicy z WTZ  
z Bielska Podlaskiego i z WTZ Sióstr Kar-
melitanek z Siemiatycz. Odbył się koncert 
Orkiestry Wojskowej z Siedlec, wystąpiły 
grupy Taneczne z Siemiatyckiego Ośrodka 
Kultury oraz laureaci Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej „Mama, Tata i Ja”.

W tym roku swoje stanowiska informacyjno – edukacyjne wy-
stawili: Przedsiębiorstwo Komunalne z Siemiatycz, KPP z Siemia-
tycz, PSP z Siemiatycz, Wojewódzki Sztab Wojskowy Warszawy,  
53 Batalion Lekkiej Piechoty z Siedlec, DOWON z Sokołowa Podla-
skiego oraz ratownicy medyczni z Siemiatycz.

Imprezę w Siemiatyczach udało się zorganizować dzięki po-
mocy i zaangażowaniu Wolontariuszy z: SP nr 1 (opiekun SKC  
p. T. Kłopotowska), SP nr 3 (opiekun SKC p. A. Olendzka), oraz  
ze Świetlic Socjoterapeutycznych Caritas: z Siemiatycz (opiekun 
p. K. Sollich) i z Rudki (opiekun p. M. Radziszewska).

Natomiast 2 czerwca w Sokołowie Podlaskim świętowali-
śmy dzień dziecka na Eko Festynie Rodzinnym „Bądźmy Ra-
zem”, wspólnie z organizatorami - Centrum Spotkań i Dialogu 
oraz Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.

Mimo skwaru jaki panował tego dnia, rodziny tłumnie przybyły 
do Parku Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego przed Domem Miło-
sierdzia Caritas, by wspólnie obejrzeć występy dzieci i młodzieży  
z tutejszych przedszkoli, szkół, z Świetlicy Socjoterapeutycznej Ca-
ritas, WTZ z Sokołowa Podlaskiego, a także grupy Taneczne z Soko-
łowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Tańca PNC Dance Studio Hubert 
Krasnodębski oraz zespoły wokalne: Voci Voci i Voci Bambini. 

Stanowiska informacyjne w Sokołowie wystawili: Sanepid 
z p. dyrektor Marzenną Hardej, KPP w Sokołowie Podlaskim,  

OSP „Cukrownia”, Wojewódzki Sztab Wojskowy Warszawy,  
53 Batalion Lekkiej Piechoty z Siedlec, dietetyk – p. P. Wałachow-
ska-Steć, Diecezjalny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Tak wielką imprezę udało się zorganizować dzięki pomocy Wo-
lontariuszy z: SP nr 4 (opiekun SKC s. Wiesława Rypina), SP nr 6 
(opiekun SKC p. J. Celińska), ZS Nr 1 (opiekun SKC p. M. Stelmach), 
I LO (opiekun SKC p. A. Mosiej).

Gwiazdami imprez plenerowych był Pan Mateusz Struś – 
iluzjonista oraz Zespół wokalny Lumen. Na festyny rodzin-
ne do Siemiatycz i Sokołowa Podlaskiego przyjechał także 
Ksiądz Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, który pobło-
gosławił dzieciom, rodzicom, dziadkom i wszystkim przyby-
łym na te wydarzenia, gdzie każde dziecko mogło skorzystać  
z wielu atrakcji, które były zorganizowane przez WTZ – ma-
lowanie aniołków, Caritas – kącik małego artysty, w którym 
odbył się konkursu plastyczny, były robione naszyjniki, bran-
soletki oraz malowane twarze, uczestnicy mogli wziąć rów-
nież udział w zawodach sportowych. W tych dniach dzieci 
bezpłatnie korzystały z dmuchanych atrakcji, zostały obda-
rowane słodyczami oraz ich ulubioną watą cukrową, a także 
paczkami, ufundowanymi przez sieć sklepów TOPAZ.

Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom  
z ZS nr 1 z Sokołowa Podl., którzy przygotowali 2 tysiące pa-

czek dla dzieci, które następnie zostały 
rozdane na festynach.

Te plenerowe imprezy odbyły się dzięki 
wsparciu finansowemu sponsorów:

Fundacji PZU, Sieci Sklepów TOPAZ, 
Efekt Studio Sp. z o. o. – p. Agnieszka i Maurycy 
Rejowscy, Kancelaria Ubezpieczeniowa KJK 
Czarkowscy, NZOZ Omega – p. Eugenia Zofia 
Murawska, Polsero – p. Grzegorz Seroczyński, 
Zakład Stolarski p. Sylwester Jabłoński oraz 
UM Siemiatycze, którego reprezentuje 
Burmistrz Miasta p. Piotr Siniakowicz.

Po zadowolonych minach naszych mi-
lusińskich na festynach, wiemy że takie 
imprezy są potrzebne, gdyż niosą szczęście 
i radość.

Wszystkim zaangażowany za pomoc  
w realizację festynów serdecznie dziękujemy!
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jubileusz 10-leCia wtz  
w domu miłosieRdzia  
im. jana Pawła ii

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim 
obchodził w tym roku jubileusz 10-lecia  swojej dzia-
łalności. Z tej okazji 25 czerwca została zorganizowana 
uroczystość na której pojawili się sympatycy i przy-
jaciele warsztatu, ludzie związani zarówno z naszymi  
podopiecznymi, jak także z działalnością placówki.  
Był to czas podziękowań, wspomnień a także okazja  
do oficjalnego przekazania oraz poświęcenia nowego 
busa do przewozu uczestników Warsztatu. 

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Ks. Bp.  
Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Ryszard Domański – Wice-
starosta Powiatu Sokołowskiego, Maria Lilia Kosel – Dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Adam 
Jacek Chróścicki – Prezes Zarządu AMS Chróścicki Sp. z o.o. 
(Dealer Renault), a także wspaniali goście, oddani 
działalności i idei WTZ.

maRsz GodnośCi osób 
niePełnosPRawnyCh  
w CieChanowCu 

Uczestnicy wraz z terapeutami Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Bielsku Podlaskim 19 czerwca 2019 r. wzięli udział  
w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Jak zawsze 
spotkanie zaczęło się od Mszy Świętej w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Ciechanowcu. Tegoroczny marsz był w pewien 
sposób wyjątkowy. Mszę Świętą odprawił Ks. Bp Tadeusz Pikus. 
Marsz był dobrą okazją do wyrażenia mu wdzięczności za pięć 
lat biskupstwa w Diecezji Drohiczyńskiej. Atmosfera marszu 
była bardzo miła. Wiele instytucji, organizacji wzięło w nim 
udział. Punktów spotkania było tyle, że trudno wszystkie wy-
mienić. Bóg zapłać organizatorom Marszu.  

Opracowała: Agnieszka Pęska

„KawiaRenKa dla senioRa”

„Nieśmiali ludzie mogą uważać towarzystwo innych za 
niesmaczne lekarstwo, ale go potrzebują i cierpią na tysiące 

schorzeń, fizycznych i psychicznych, jeśli go nie mają”.
Orson Scott Card (z książki Goście)

Caritas zawsze serdecznie wita przybyłych gości i otwiera dla 
nich drzwi Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim i WTZ-ach  
w Bielsku Podlaskim. I tak w okresie letnim w Ogrodzie Niepod-

ległości Caritas i na podwórku WTZ w Bielsku Podlaskim spotka-
li się seniorzy, którzy ten czas spędzili wspólnie na rozmowach 
oraz integracji przy smacznych poczęstunkach. Niebawem kolej-
ne spotkania z wieloma niespodziankami w ramach „Kawiarenki  
dla Seniora” na które już dziś serdecznie zapraszamy.
Koordynator Projektu: Monika Szczepańczyk, tel. kont. 515 248 060.
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KĄCiK PRzyjaCiela  
CaRitas dieCezji 
dRohiCzyńsKiej 

toRnisteR na wsChód
Serdecznie zapraszamy do włączenia 

się w akcję Tornister na wschód dla pol-
skich dzieci z Białorusi! Przynieś mate-
riały szkolne 8 września do swojej para-
fii, a Caritas przygotuje z nich wyprawki 
szkolne dla polskich dzieci mieszkających 
na Białorusi. 12 września br. podczas Die-
cezjalnych Dni Młodzieży w Serpelicach 
nastąpi przekazanie zebranych artykułów 
szkolnych Caritas z Białorusi.  

Zachęcamy wszystkich do włączenia 
się w ten szczytny cel, do zwiększenia 
szans edukacyjnych polskich dzieci i mło-
dzieży znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, do podarowania im odrobiny 
radości i nadziei na nowy rok szkolny.

Dziękujemy!

KRomKa Chleba  
dla sĄsiada

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza 
do kampanii społecznej Kromka Chleba Ca-
ritas, którą obchodzić będziemy w dniach 
15-22 wrzesień 2019 r. Przedstawiamy har-
monogram działań w naszej diecezji:

20 – 21 wrzesień 2019 r. – zbiórka żyw-
ności w sklepach Biedronka przez Wolon-
tariuszy z SKC i PZC w miejscowościach: 
Sokołów Podlaski, Bielsk Podlaski, Brańsk, 
Siemiatycze oraz Drohiczyn; 

22 wrzesień 2019 r. – Msze Święte  
z darem ofiarnym –chlebem w Kościołach 
na terenie Diecezji. 

24 – 30 września 2019r. – przekazanie ze-
branych artykułów w formie paczek osobom 
starszym, niepełnosprawnym, samotnym.

Serdecznie zapraszamy do włączenia 
się w tą piękną akcję pomocy seniorom.

REALIZOWANE WE WRZEŚNIU

A K C J E  C A R I T A S

PRoGRam „żółty taleRz”
„Żółty Talerz” to największy w Polsce, 

prywatny program wsparcia systemu ży-
wienia dzieci realizowany przez Kulczyk 
Foundation. Caritas Drohiczyńska przy-
stąpiła do tego pięknego dzieła w stycz-
niu 2018 roku. Wsparciem w ramach 
„Żółtego Talerza” objęto wówczas pięć 
świetlic prowadzonych przez Caritas:  
w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie,  
Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Rudce. 

Z wielką radością informujemy, że wraz 
z Kulczyk Foundation będziemy realizo-
wać kolejną już edycję Programu w no-
wym roku szkolnym 2019/2020. W sumie 
w nowej edycji „Żółtego Talerza” ze wzbo-
gacenia i rozszerzenia oferty żywieniowej 
o zdrowe i pełnowartościowe posiłki sko-
rzysta 1054 dzieci zamieszkujących teren 
Diecezji Drohiczyńskiej.

Koordynator projektu: Monika Woźniak 
tel. kont. 608-380-371

Po Pż 2014-2020 
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest 

do osób i rodzin o niskich dochodach w for-
mie paczek żywnościowych lub posiłków.

Caritas współpracuje w tym zakresie  
z parafiami i ośrodkami pomocy społecz-
nej z terenu całej diecezji drohiczyńskiej. 
Lokalne organizacje partnerskie przekazu-
ją żywność osobom zakwalifikowanym do 
pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszka-
nia i oferują również inne formy wsparcia 
– aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: paź-
dziernik 2019 – czerwiec 2020.

W okresie od 15 sierpnia do 30 wrze-
śnia 2019r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
(ul. Lipowa 84, Sokołów Podlaski) przyj-
muje skierowania od osób, które chciały-
by skorzystać z pomocy. Koordynator Pro-
jektu Iga Kamińska, tel. kont. 664-927-812.

REALIZOWANE NA 
PRZEŁOMIE LAT 2019/2020 

Są takie złote kobiety, matki dla 
wszystkich dzieci, siostry kochające 
wszystkich ludzi i można by wymie-
niać ich wszystkie piękne oblicza, lecz 
najlepiej spotkać na swej drodze życio-
wej anioła, którym jest Pani Krystyna 
Dyoniziak – wolontariuszka działająca 
od 1995 roku w Oddziale Parafialnym  
Caritas im. św. Siostry Faustyny. 

Przez wszystkie lata swojej pracy po-
święcała się bezinteresownie na rzecz 
innych ludzi. 

Obecnie prezes PZC przy Parafii Miło-
sierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, 
nadal społecznie udziela się przy dystry-
bucji żywności FEAD dla najuboższych.

Wspólnie z św. p. mężem odznaczo-
na za całokształt pracy wolontarystycz-
nej medalem BENEMERENTI DIECEZJI 
DROHICZYŃSKIEJ w 2009 roku, a w 2019  
wyróżniona nagrodą PRZYJACIEL CARITAS.
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