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„Ziarno Dobroci”

Rekolekcje dla Wolontariuszy Caritas!
Mimo, iż zimne i krótkie dni listopadowe wcale nie nastra-

jają pozytywnie, Caritas Diecezjalna wspólnie z Wolontariusza-
mi owocnie wykorzystała ten czas na naukach rekolekcyjnych. 
Wspólne chwile sprawiły, iż młodzi ludzie stali się sobie bliżsi  
i bardziej wyrozumiali dla siebie. Był to dla nich także czas od-
poczynku, jak też czas na „odzyskanie” tego, co w codziennym 
zabieganym życiu zagubili. 

Spotkania rekolekcyjne z Caritas odbyły się w dwóch miej-
scach: Bielsku Podlaskim oraz w Sokołowie Podlaskim, tak by 
jak najwięcej młodzieży z diecezji drohiczyńskiej mogło z nich 
skorzystać i wynieść jak najwięcej wartości oraz pozytywnej 
energii duchowej.

Pierwszy etap rekolekcji rozpoczął się spotkaniem w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w dniu 15 listopada, 
hasłem przewodnim towarzyszą-
cym temu wydarzeniu było: „Na 
JANusza do NIeBA”. Spotkanie mia-
ło na celu uzmysłowienie młodym 
ludziom, iż przez zaangażowanie 
w dzieła miłosierdzia wolontariusz 
swoimi uczynkami kierowanymi do 
drugiego człowieka dąży do swojej 
świętości. Staje się lepszym czło-
wiekiem, bogatszym duchowo.

Drugi etap rekolekcji miał miej-
sce w Domu Miłosierdzia w Soko-
łowie Podlaskim w dniach 22-23 
listopada. Spotkanie formacyjne 
zrealizowane pod tajemniczym 
hasłem „Bilet All inclusive” niosło 

ze sobą niesamowity zastrzyk pozytywnych wartości oraz prze-
słanie bogate w treści duchowe. Uczestnicząc w konferencjach, 
dramach, wspólnej zabawie uczestnicy mogli doświadczyć,  
iż czerpiąc moc z bożej miłości, nie tylko stają się dobrymi ludź-
mi, piękniejszymi duchowo, ale też lepszymi wolontariuszami, 
wrażliwszymi na niedolę bliźniego. Młodzież podczas tych spo-
tkań odłożyła swoje telefony i zmartwienia na bok, przyjrzała 
się swoim wyborom życiowym i miała okazję by zapytać Boga:  
co mam wybrać? Jak mogę pomóc sobie i innym ludziom?

Rekolekcje poprowadził ks. Mateusz Roguski, za co serdecz-
nie mu dziękujemy, a udział w nich wzięło około 150 osób. Mło-
dzi ludzie z zastrzykiem pozytywnej energii powrócili do swo-
ich domów, aby przez cały rok, wspólnie z innymi członkami 
Szkolnych Kół Caritas mogli działać i nieść pomoc.
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Pielgrzymka seniora z Caritas 
W dniach 17-18 listopada odbyła się piel-

grzymka do Torunia w której wzięli udział senio-
rzy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.  Uczestnicy 
spotkań realizowanych w Domu Miłosierdzia po-
jechali w ramach współpracy z Caritas Polska na 
wycieczkę pielgrzymkową. Seniorzy mieli okazję 
pospacerować po Parku Tężniowym i Zdrojowym 
oraz posiedzieć w grocie solankowej w Ciechocin-
ku. W Toruniu zwiedzili Muzeum Żywego Pierni-
ka, w którym uczestniczyli w pokazie tradycyjne-
go wypieku piernika, wzięli udział w procesie jego 
powstania i wypieku. Następnie wszyscy udali 
się z przewodnikiem na Stare Miasto i zwiedza-
li Rynek Mariacki, Bazylikę katedralną św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Kościół Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kościół NMP 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.   

Dla seniorów z diecezji drohiczyńskiej był 
to radosny czas poświęcony na zwiedzanie oraz 
wspólną modlitwę. Wyjazd zjednoczył seniorów, 
ocieplił ich relacje.

Śpiewajmy razem…
W listopadowe popołudnie w Domu 

Miłosierdzia zaśpiewał dla seniorów 
chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 z Sokołowa Podlaskiego, którym 
opiekuje się Pani Magdalena Chomać. 
Dzieci zaprezentowały bogaty repertu-
ar, nie zabrakło pieśni religijnych i pa-
triotycznych. Młodzi ludzie zachwycili 
seniorów swoimi talentami wokalny-
mi, były słowa uznania i duże brawa.  
Po koncercie wszyscy aktywnie zaanga-
żowani, dekorowali bombki świąteczne  
koralikami, cekinami, wstążeczkami. 
Podczas spotkania kawiarenkowego  
w Caritas seniorzy bardzo ciepło i ra-
dośnie przyjęli dzieci i młodzież, ma-
jąc nadzieję, iż chór niebawem znów  
zaśpiewa dla nich.

Św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się  
nam portfel czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy”  
o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja...  
Na tych sprawach święci znają się najlepiej. Figurka Świętego 
została umieszczona w ogrodzie przy Domu Miłosierdzia  
w Sokołowie Podlaskim, dzięki uprzejmości ofiarodawcy  
Ks. Bp Antoniego Pacyfika Dydycza. 
Zapraszamy do oglądania i modlitwy do Świętego.
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W listopadzie i grudniu odbyły się spo-
tkania dedykowane seniorom z Bielska 
Podlaskiego, z Sokołowa Podlaskiego oraz 
z Jabłonny Lackiej. „Moje drzewo rodzin-
ne” – pod takim hasłem w listopadzie od-
było się w Domu Miłosierdzia nostalgiczne 
spotkanie dla seniorów, które sentymen-
talnie nastroiło nas na refleksję dotyczącą 
lat ubiegłych oraz historii rodzinnych. Pra-
ca przy drzewie genealogicznym okazała 
się świetnym momentem, na uporządko-
wanie tego, co wiemy o najbliższych, a tak-
że niebywałą szansą, by odkryć rodzinne 
korzenie. Jak okazało się nasze spotkanie 
i tworzenie drzewa genologicznego przez 
naszych seniorów było świetną zabawą. 

Warsztaty grudniowe pt. „Zdrowy senior- 
to szczęśliwy senior” w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Jabłonnie Lackiej przeprowadziła 
Pani Monika Kobus - fizjoterapeutka. Spo-
tkaniu przyświecał nadrzędny cel, by krzepić 
idee, iż w zdrowym ciele, każdy poczuje się 
dobrze i będzie szczęśliwszym człowiekiem. 
Seniorzy zapoznali się z argumentami pani 
fizjoterapeutki, ćwiczeniami poprawiającymi 
ich kondycję, technikami relaksacyjnymi oraz 
zasadami prawidłowego oddychania. Każdy 
uczestnik miał także okazje do wykonania 
własnoręcznej bombki świątecznej, którą 
może przeznaczyć na prezent. Natomiast  
w Sokołowie Podlaskim seniorzy spotkali się 
w Domu Miłosierdzia na wykładzie popro-
wadzonym przez Panią dietetyk Paulinę Wa-
łachowską – Steć. Było to spotkanie, które 
miało na celu wprowadzić seniorów zdrowo  
i dietetycznie w okres świąteczny. Były przed-
stawione przepisy kulinarne oraz porady, 
wskazówki i rady jak odżywiać się w nadcho-
dzące święta i czuć się potem dobrze. 

Natomiast seniorzy z Bielska Podlaskiego 
aktywnie spędzili czas na spotkaniach listo-
padowych i grudniowych w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej, był to czas na wspólne poga-
wędki, dyskusje, ćwiczenia i żarty. W dobrych 
humorach uczestniczyli w warsztatach pro-
wadzonych przez dietetyka, fizjoterapeutę, 
psychologa. Był też czas na ćwiczenia manu-
alne z plastykiem oraz relaks. Atmosfera i kli-
mat spotkań sprzyjał nawiązywaniu nowych 
znajomości i zawieraniu trwałych przyjaźni.

Spotkania odbyły się w ramach działań 
Kawiarenki dla Seniora współorganizowa-
nej w partnerstwie z Caritas Polska oraz 
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ASOS – Rządowego Programu 
na rzecz aktywności społecznej osób star-
szych na lata 2014-2020.

Spotkania senioralne Caritas
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W dniu 30 listopada odbył się bal andrzejkowy dla seniorów  
w Centrum Spotkań i Dialogu w Sokołowie Podlaskim. Wieczór był 
pełen miłych niespodzianek. Seniorzy brali udział w zabawie i wró-
żyli sobie zadając pytanie - czy będą szczęśliwi i będzie im się powo-
dziło, czy też nie, przez najbliższy rok. Było wiele uśmiechu, radości 
i skocznych tańców do północy.

Cóż, andrzejkowe wróżby jednym się sprawdzają, innym nie, 
ale dla naszych seniorów była to naprawdę fajna zabawa, a przede 
wszystkim pretekst do spotkania się z przyjaciółmi.

Bal andrzejkowy odbył się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS – Rządowego Programu  
na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.

W dniu 16 listopada 2019 r. dzieci i młodzież ze Świetlicy 
Socjoterapeutycznej z Węgrowa prowadzonej przez Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, pojechały na wycieczkę do Nałęczowa  
i Kazimierza Dolnego. Dla podopiecznych Caritas był to czas od-
poczynku od kłopotów dnia codziennego oraz od obowiązków 
szkolnych. To moment na wspólną radość w towarzystwie przy-
jaciół uczęszczających na świetlicę. 

We wspólnym gronie podopieczni Caritas w piękną słonecz-
ną sobotę spacerowali po parku zdrojowym oraz zwiedzili pijal-
nię wód w Nałęczowie. Następnie udali się do Kazimierza Dolne-
go, w którym to wędrowali po Górze Trzech Krzyży, zwiedzając 
Zamek i Basztę, a także oglądali zabytkową biżuterię w Muzeum 
Sztuki Złotniczej oraz spacerowali uliczkami zabytkowego mia-
sta. Podopieczni wrócili zadowoleni i szczęśliwi, że mogli ten 
dzień spędzić w sposób kreatywny i bezpieczny. 

Wycieczka mogła się odbyć dzięki realizacji zadania, jakim jest 
funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Węgrowie, dofi-
nansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Bal Andrzejkowy 
dla Seniorów!

Wycieczkowa frajda najmłodszych!
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5 grudnia 2019 r. odbyło się międzypokolenio-
we spotkanie integracyjne „Świąteczny Dar Serca” 
w Drohiczynie. Spotkanie zainicjowała s. Anna Ro-
guska ze swoimi podopiecznymi wolontariuszami 
ze Szkolnego Koła Caritas, którzy zaprosili rodzi-
ców, babcie i dziadków oraz Parafialny Zespół Ca-
ritas . Dzieci i młodzież z SKC przygotowała na ten 
wieczór jasełka, wprowadzając tym samym klimat 
świąteczny, pełen ciepła i miłości. Później wszy-
scy wspólnie pracowali przy ozdabianiu bombek 
świątecznych, dekorując je cekinami, koralikami 
oraz wstążeczkami. Tego wieczoru Pani psycholog 
Anna Kot przeprowadziła też warsztaty międzypo-
koleniowe dla seniorów, ich dzieci i wnuków pt. 
„Mosty pokoleń – osoby starsze w oczach dzieci, 
dzieci w oczach osób starszych”. Było dużo zaba-
wy i radości przy wspólnej pracy, kiedy to wszyscy 
razem przygotowali odpowiedzi, między innymi 
na pytania takie jak: co najbardziej cenisz w przy-
jaźni i miłości? Z kim najchętniej spędziłbyś jeden 
dzień swojego życia? Jakie nagrody i kary były 
stosowane w Twoich czasach? Po wspólnej za-
bawie wszyscy podzielili się opłatkiem, składając 
sobie nawzajem życzenia. Proboszcz tutejszej pa-
rafii Ksiądz kanonik mgr Wiesław Niemyjski po-
modlił się wspólnie ze zgromadzonymi po czym 
wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. 

W dniu 22.11.2019 r. miała miejsce uroczystość jubileuszu 
15-lecia Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
św. Jana Pawła II w Siemiatyczach.

Wolontariusze ze Szkolnego koła Caritas już od 15 lat, pod 
opieką Pani Agnieszki Olendzkiej oferują swoją pomocą, niosąc ją do 
podopiecznych: Szkoły Spe-
cjalnej, Ośrodka w Bacikach, 
Domu Pomocy Społecznej, 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Swoją działalność wo-
lontarystyczną kierują także 
do osób chorych, starszych  
i samotnych. uczestniczyli 
w wielu akcjach diecezjal-
nych i ogólnopolskich.

Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej z okazji jubi-
leuszu pragnie złożyć wy-
razy uznania wszystkim 
wolontariuszom, osobom 
o niezwykłej szlachetno-
ści i pełnym miłosierdzia. 
Dziękujemy - to słowo nie 
wyraża wszystkiego, lecz 
to ważne, by dziękować.  
Za pracę, za zaangażowanie,  

ŚWIĄTECZNY DAR SERCA

Jubileusz 15- lecia SKC z Siemiatycz 
za wysiłek włożony w pomoc potrzebującemu człowiekowi,  
za dar składany z siebie, za poświęcenie.

Życzymy obfitych łask i dotknięcia Bożego Miłosierdzia,  
pamiętając o słowach Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
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Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Biel-
ska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego obchodzili Światowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych uczestnicząc w wydarze-
niach kulturalnych w Otrębusach, gdzie mieli okazję podzi-
wiać wspaniały koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze! 
Imprezę dla Warsztatów z województwa mazowieckiego, 
zorganizował MCPS. Natomiast podopieczni z WTZ w Bielsku 
Podlaskim zaprezentowali w hotelu unibus najnowszy taniec 
aniołów, następnie profilaktyczny spektakl, a na koniec już 
dobrze znany taniec hiszpański. Pamiętajmy o osobach nie-
pełnosprawnych, otoczmy ich opieką, sprawmy by uśmiech 
na ich twarzach towarzyszył im codziennie. 

Mikołaj, jak co roku, trafił do szpitala na oddział dziecięcy, 
aby ucieszyć małych pacjentów 6 grudnia wolontariusze Szkol-
nego Koła Caritas im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy Szkole 
Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim towarzyszyli Św. Miko-
łajowi w rozdawaniu prezentów. 

Wolontariusze wraz z opiekunami (Paniami: Jolantą Celińską, 
Olgą Rusinek, Marią Skorupką) przygotowali świąteczne paczki 
dzięki sprzedaży ciast w trakcie Balu Wszystkich Świętych. Za za-
robione pieniądze kupione zostały słodycze, kolorowanki, kredki. 

Tekst i fot. Jolanta Celińska

Światowy Dzień osób  
Niepełnosprawnych  
w grudniu

Mikołajki  
na oddziale  
dziecięcym

SerDeCzNIe zAPrASzAmY
WYDARZENIA CARITAS W DIECEZJI
12 styczeń 2020 r.   Spotkanie Noworoczne w Bielsku Podlaskim
20-21 marzec 2020 r. Wielkanocna Zbiórka Żywności „TAK, POMAGAM”
18 kwiecień 2020 r.   Gala Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim
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KĄCIK PRZYJACIELA  
CARITAS

Julia to podopieczna programu „Skrzydła”. Uczennica szóstej klasy szko-
ły podstawowej z terenu Diecezji Drohiczyńskiej. Osiąga wysokie wyniki  
w nauce. uzdolniona artystycznie: tanecznie i teatralnie. W obu dyscypli-
nach wielokrotnie nagradzana, również na szczeblu krajowym. Dziewczynka 
cieszy się ogromną sympatią i zaufaniem wśród koleżanek i kolegów z klasy. 
Niestety rodzina zmaga się z ciężką chorobą czteroletniej siostry Julki.

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych w zaspokajaniu potrzeb umożliwiających 
edukację na odpowiednim poziomie. Do programu wskazywane są dzieci  
z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatko-
wym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego 
z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie w zależności od 
potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkol-
nych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia 
wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. W sposób szczególny wspiera-
my utalentowane dzieci, które wyróżniają się na tle rówieśników, odnosząc 
sukcesy na polu sportowym, muzycznym, tanecznym czy naukowym.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
jest w stanie wesprzeć edukację oraz rozwinąć talenty wielu młodych ludzi. 

Wesprzeć program stypendialny „Skrzydła” można wpłacając darowiznę 
na numer konta: 08 8092 0001 0031 0750 2000 0090

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnim czasie powstały na terenie 
Diecezji Drohiczyńskiej dwa nowe Szkolne Koła Caritas w Kosowie Lackim  
i Węgrowie. Nowi wolontariusze którzy pragną zaangażować się w działalność 
społeczną i charytatywną pochodzą z Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgrowie 
oraz zespołu Szkół w Kosowie Lackim. Zgodnie z życzeniem uczniów Opieku-
nami Szkolnych Kół Caritas zostali ks. Mariusz Kroll i ks. Tomasz Łapiński.

Młodym wolontariuszom oraz opiekunom zrzeszonym w Szkolne Koła 
Caritas życzymy wielu sił i wytrwałości w realizowaniu dzieł miłosierdzia.

 Pani Małgorzata Ka-
łużyńska-Jasak, od wielu 
lat wspomaga finanso-
wo wiele dzieci objętych 

programem stypendialnym „Skrzydła”. Na zadane przez 
nas pytania: Dlaczego zaangażowała się Pani w tą akcję 
charytatywną Caritas? Dlaczego „Skrzydła”? i Czy warto 
pomagać?, udzieliła nam interesującej odpowiedzi:

„Wiele lat temu, gdy syn chodził do szkoły podsta-
wowej, wspierałam –anonimowo oczywiście - jego 
koleżanki i kolegów kupując im szkolne obiady. Oka-
zało się bowiem, że to niekiedy jedyny w ciągu dnia 
posiłek, na który mogli liczyć. To było przerażające 
– dowiedziałam się, że obok mnie, w dużym mieście 
zdarzają się niedożywione dzieci. Pamiętam, że na-
wet jedno z nich zemdlało na lekcji, bo było bez śnia-
dania. Ich rodzice wstydzili się przyznać, że są biedni, 
więc trzeba było o nich zadbać. I dzięki szkole mogłam 
to zrobić. I tak się zaczęło. Żeby rozszerzyć pomoc, po-
myślałam o Caritasie, bo wiedziałam, że można mieć 
zaufanie do tej organizacji. Zaczęłam więc wydzwa-
niać do różnych diecezji z propozycją współpracy  
i tak dowiedziałam się o „Skrzydłach”. Wybrałam ten 
projekt, bo daje do wyboru wiele możliwości udziela-
nia pomocy dzieciakom, od przekazywania pieniędzy 
ich rodzinom na jedzenie czy ubranie, aż po sfinan-
sowanie dodatkowych zajęć dla bardzo uzdolnionych 
i stworzenia im warunków finansowych do dalszej 
edukacji. Z dotychczasowych bowiem kontaktów 
z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wynika, że często 
młodzież nie może kontynuować nauki i musi iść do 
pracy, by wspomóc finansowo swoją rodzinę. A to 
zmarł tatuś, a to spalił się rodzinny dom, a to urodziło 
się kolejne dziecko i pieniędzy nie starcza. Te smutne 
wydarzenia, o których dowiadujemy się z mediów, 
nie przemawiają do wyobraźni, bo traktuje się je 
jak dane statystyczne. Dopiero bezpośredni kontakt  
z osobami z Caritas, które dbają na co dzień o wspar-
cie tych najbardziej potrzebujących, przemawia  
do wyobraźni i uczy okazywania serca i pomocy. Je-
stem pewna, że wiele osób na to stać ale nie mają 
czasu się tym zająć a dopisanie się do Skrzydeł wyma-
ga jedynie wypełnienie ankiety przez Internet”.

W imieniu wszystkich dzieci objętych Przez Panią 
programem stypendialnym „Skrzydła” serdecznie 
dziękujemy. Bóg zapłać!

Trzeba 
o dzieci 
dbać! 

Historia stypendystki Caritas 
- programu „Skrzydła”

Chcę być Wolontariuszem!
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„O prawdziwym bogactwie świadczy to,
ile ktoś może dać innym”

T. Harv Eker

„TAK. POMAGAM” zadeklarowało pięciuset wolontariuszy  
z Diecezji Drohiczyńskiej uczestniczących w XVII zbiór-
ce żywności, zbierając produkty spożywcze i chemiczne, 
z których wspólnie z Caritas przygotowali paczki świątecz-
ne dla osób potrzebujących przed Bożym Narodzeniem. 
Uśmiechnięci wolontariusze w czerwonych koszulkach  
i kamizelkach w dniach 6-7 grudnia rozdawali ulotki z prze-
pisem na świąteczne pierniczki, tym samym zapraszali 
do udziału w akcji i podzielenia się artykułami spożyw-
czymi i chemicznymi z tymi co nie mają ich na co dzień.  
Z zebranych darów, wolontariusze przygotowali paczki świą-
teczne, które przekazywane są osobom potrzebującym w pa-
rafiach, szkołach na terenie diecezji oraz w Domu Miłosierdzia 

w Sokołowie Podlaskim. Akcja ta, także wspiera osoby korzy-
stające z ciepłych posiłków w Jadłodajni im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Sokołowie Podlaskim.

 Dzięki ludziom dobrego serca oraz chęci niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, podczas XVII zbiórki żywności „TAK. PO-
MAGAM” zebraliśmy 5535,70 kg żywności z długim terminem 
ważności oraz środki chemiczne.  Osób które zaangażowały się 
w tą akcję dobroczynną trudno zliczyć, wiadome jest tylko jed-
no, iż ta pomoc jak zawsze płynie prosto z serca i jest anonimo-
wa. To piękna inicjatywa w której udział biorą w naszej diecezji 
osoby świeckie, darczyńcy, księża, wolontariusze zrzeszający się 
między innymi w: Szkolnych Kołach, Parafialnych Zespołach oraz 
Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas.

„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 Woźniak  
i Iga Supleńska

Zdjęcia:  archiwum Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej
Adres: ul. Lipowa 84,  

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

e-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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WIELKOPOSTNE AKCJE 
CHArYTATYWNe CArITAS

W 2020 roku deklaracje podatko-
we PIT składać możemy od 2 marca do 
30 kwietnia 2020 roku.

Drodzy podatnicy, pamiętajcie, że 
wystarczy tak niewiele, aby pomóc na-
szym Podopiecznym, którzy potrzebują 
waszego wsparcia. 

Zachęcamy wszystkich do przekazania 
1% swojego podatku dla Caritas Drohiczyn.
Komu przekażemy Twój 1% podatku?

Pieniądze uzyskane z przekazania 
1% w całości przeznaczamy na: 
- pomoc dzieciom,
- pomoc chorym i niepełnosprawnym,
- Jadłodajnię Caritas,
-  Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych,
- Dom Dziecka „Rafael”.

Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli 
wszyscy potrzebujący zyskają pewność, 
że nie są sami ze swoimi problemami.
Kto może przekazać 1%?
• rozliczający się według skali podatkowej 

(PIT-36, PIT-37);
• opodatkowani według 19% stawki 

(PIT-36L, PIT-38, PIT-39);
• ryczałtowcy (PIT-28);
• emeryci i renciści również mogą prze-

kazać nam 1% podatku. Jeśli jesteś 
emerytem lub rencistą i otrzymałeś 
od organu rentowego (np. z zuS) rocz-
ne obliczenie podatku na formularzu 
PIT-40A, a chcesz przekazać nam 1%, 
to możesz to zrobić składając PIT-OP.

Kilka słów o nas…
• Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ma 

ponad 25-letnią tradycję pomagania, 
której zaufały setki tysięcy ludzi.

Jałmużna Wielkopostna to eku-
meniczna akcja charytatywna, której celem jest 
zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, 
szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych 
oraz rzeczowa pomoc na ich rzecz. To także szcze-
gólne wezwanie do zainteresowania się potrzebu-
jącymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku  
codziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Od roku 1995 kilkaset tysięcy skarbonek tra-
fia do parafii na terenie całej Polski, w tym roku 
będzie to 11 tysięcy skarbonek miłosierdzia. 
Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzie-
ci do skarbonek są wyrazem ich osobistej rezy-
gnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugie-
go człowieka. Zebrane środki rozdysponowane 
zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne.

Baranki z białej czekolady
Tradycyjnie już Caritas w cza-

sie Wielkiego Postu rozprowadza 
baranki wielkanocne. W tym roku, 
również będą one z białej czeko-
lady, będą rozprowadzane w pa-
rafiach w ramach Wielkanocnego 
Dzieła Miłosierdzia. Zebrane środki 
będą przeznaczone na pomoc dla dzieci z ubogich 
rodzin - wypoczynek, dożywianie i zajęcia świetlico-
we. W diecezji drohiczyńskiej rozprowadzonych bę-
dzie około 5 tysięcy baranków. Baranki te są później 
umieszczane w koszyczku ze święconką.

Baranek jest symbolem Chrystusa zmar-
twychwstałego, symbolem ofiary Jezusa. Ma nas 
inspirować do tego, żebyśmy również w naszym 
życiu potrafili być ofiarni, potrafili składać ofiary, 
zarówno duchowe, jak i materialne.

Zbiórka żywności w ramach akcji 
„Tak, Pomagam”

Tradycyjnie też będzie prowadzona zbiórka żyw-
ności dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Tak, Pomagam”. W diecezji drohiczyńskiej 
odbędzie się w dniach 20-21 marca w sklepach re-
gionu mazowieckiego i podlaskiego. z pozyskanych 
produktów przygotowane zostaną paczki żywno-
ściowe z przeznaczeniem dla potrzebujących: ubo-
gich rodzin, samotnych i bezdomnych. 

Zachęcamy do udziału w wielkopostnych 
dziełach Caritas, do pomocy potrzebującym.

Podaruj podatku

• Działa na znacznej części województw: 
mazowieckiego i podlaskiego i dociera 
nawet do najdalszych ich krańców.

• Przywiązuje dużą uwagę do utrzy-
mania wysokich standardów udzie-
lania wsparcia.

• Pomoc trafia także poza diecezję 
Drohiczyńską (do innych części Pol-
ski i za granicę) – tam, gdzie trzeba 
solidarnie reagować na pojawiające 
się kryzysy, katastrofy, a także w ob-
liczu wojny.

• Caritas, choć jest organizacją kościel-
no-charytatywną, nie faworyzuje 
nikogo – o pomoc może się zwrócić 
każdy (bez względu na wyznanie, po-
chodzenie, rasę itp.).

• Jednoczy ludzi, którzy chcą w formie 
wolontariatu podzielić się swoim 
czasem i talentami z innymi.

• Działa w sposób przejrzysty.
• Stale się rozwija i doskonali – oprócz 

sprawdzonych projektów powstają  
i są udoskonalane nowe inicjatywy.

Organizacja niesie wszechstronne 
i specjalistyczne wsparcie dzieciom, 
dorosłym i seniorom, którzy znajdu-
ją się nierzadko w dramatycznym 
położeniu. Jeśli kiedykolwiek byli 
Państwo chorzy, niepełnosprawni, 
nie radziliście sobie Państwo będąc  
w podeszłym wieku, w wyniku klęski 
żywiołowej straciliście dom, byliście 
bezrobotni, bezdomni, pokrzywdzeni 
przestępstwem, bez środków do życia 
albo doświadczyliście przemocy w ro-
dzinie – rozumiecie, jak istotna wtedy 
jest pomoc z zewnątrz.
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SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Hoł, hoł, hoł! Czy dzieci ze świetlic Caritas były grzeczne  

w tym roku? - spytał wszystkich zgromadzonych 18 grudnia 
2019 r. w Domu Miłosierdzia św. Mikołaj. Jak co roku w tym 
przedświątecznym okresie spotykają się dzieci z pięciu świetlic 
(Rudki, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Węgrowa i Sokołowa 
Podlaskiego) prowadzonych przez Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej oraz z Domu Dziecka Ignaś i Helenka z Kalisek na spotkaniu 
pn. „Na Ratunek Choince”. W tym wyjątkowym dniu 120 dzieci 
dostało świąteczne prezenty. Uroczystość zaszczycił ks. Bp An-
toni Pacyfik Dydycz, który pobłogosławił wszystkim obecnym, 
składając świąteczne życzenia.

Dzieci ze świetlic wspólnie ze swoimi opiekunami w tym dniu 
zaprezentowali scenki świąteczne, prezentacje medialne oraz 
wspólnie śpiewali kolędy. Radości i uśmiechów było wiele, a tym 
bardziej wzrosła euforia, gdy nastąpił czas na rozpakowywanie 
prezentów. Takie wspólne spotkanie to także okazja by podzię-
kować za trud i włożoną pracę w opiekę i naukę dzieci uczęsz-
czających na świetlicę o czym wspomniał ks. Łukasz Gołębiewski 
– dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Spotkanie wigilijne w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to motyw wielu spo-
tkań bliskich sobie ludzi. Takie spotkanie odbyło się 19 grudnia 
2019r., w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. 

Caritas diecezjalna za tegoroczną pomoc i wsparcie, dzięku-
je serdecznie darczyńcom: Panu Arturowi Laskowskiemu, firmie 
Lotte Wedel, Iwro-Pak Krzysztof Hryniewicki z Bielska Podlaskie-
go, firmie Limmes – Bis Marek Wysocki oraz przedszkolu Happy 
Preschool z Wilanowa spod Warszawy.

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO W CARITAS
„Przyszedł na świat jako zwyczajne dziecko, normalny czło-

wiek, co prawda umiał rozmawiać z uczonymi jako 12latek, ale 
tak ogólnie niczym się nie wyróżniał od innych dzieci. Tym dziec-
kiem był Jezus. My co roku wspominamy owe narodziny Syna 
Bożego sprzed tysięcy lat, który tak wiele dobrego dla nas uczy-
nił” – wspomniał Jego Ekscelencja Ks. Bp Antonii Pacyfik Dydycz 
podczas uroczystości Wigilijnej w Domu Miłosierdzia w dniu  
23 grudnia 2019 roku. Jego Ekscelencja poruszył także istotny te-
mat dotyczący każdego z nas, jakim jest zachowanie człowieczeń-
stwa w dzisiejszych czasach - to ważne by pielęgnować w sobie 
szlachetność, dobroć i miłosierdzie, a czas świąteczny doskonale 
służy takim rozważaniom.

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – Ks. Łukasz Gołę-
biewski podziękował wszystkim podopiecznym i pracownikom 
WTZ, Caritas, Domu Miłosierdzia, a także przybyłym gościom za 
dotychczasową współpracę, składając ciepłe życzenia świątecz-
ne, łamiąc się opłatkiem, symbolem chleba, tym co nas łączy  
ze wszystkimi zgromadzonymi.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością J.E ks. Piotr Sawczuk-Bi-
skup Drohiczyński oraz przybyłe duchowieństwo. Przybyli także 
zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, służb 
mundurowych, nadleśnictwa, przedstawiciele służby zdrowia 
oraz cudowni ludzie z którymi na co dzień współpracujemy. Uro-
czystość rozpoczęło poświęcenie nowych pomieszczeń Warszta-
tu. Następnie nastąpiło odczytanie słów Pisma Świętego, a ks. 
biskup pobłogosławił opłatki i skierował ciepłe słowa do wszyst-
kich zebranych. Po wspólnym podzieleniu się opłatkiem mieliśmy 
okazję obejrzeć Jasełka w wykonaniu uczestników Warsztatu.

Kulminację spotkania wigilijnego stanowiła wizyta Św. Miko-
łaja, który w tym roku był bardzo bogaty i przyniósł wszystkim 
prezenty. Było to możliwe dzięki: Firmie SUEMPOL, Nadleśnictwu 
Bielsk, Bankowi Spółdzielczemu w Brańsku, Spółdzielni Mieszka-
niowej PODLASIE.
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