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„Ziarno Dobroci”

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.  
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  
By stały się źródłem wzmacniania ducha.  
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,  
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
 

Życząc pomyślności i zdrowia z radosnym Alleluja 
 

 ks. Łukasz Gołębiewski 
Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
wraz z pracownikami i wolontariuszami 
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Bądźmy razem dzielni,  
wspierając się nawzajem – apel Caritas

Ostatni czas jest dla 
wszystkich bardzo trud-
ny, sytuacja która panuje  
w kraju w związku z trwa-
jącą epidemią dla wielu  
z nas może być bardzo nie-
bezpieczna, szczególnie dla 
osób słabszych i schorowa-
nych. Koronawirus (COWID 
19), który wyniszcza orga-
nizm, a w następstwie tego 
prowadzi do śmierci wielu 
istot ludzkich, jest poważ-
ną tragedią nieodwracalną  
w swoich skutkach. Dlate-
go Caritas Diecezji Drohi-
czyńskiej kieruje swój apel 
do wszystkich ludzi by w tym trudnym momencie zjednoczy-
li się duchem ze wszystkimi, pokonując razem trudne czasy, 
między innymi pozostając we własnych domach, jednakże nie 
zapominając tym samym o osobach potrzebujących. Podczas 
tych trudnych chwil nasza Caritas zachęca diecezjan do zmo-
bilizowania swoich wspólnych sił, by pokonać swoje słabości, 
przyłączając się do diecezjalnej akcji Caritas #dzielnybodobry. 
Jej celem jest objęcie opieką osób starszych, chorych, niepeł-
nosprawnych, nieporadnych, samotnie wychowujących dzieci, 
mieszkających na terenie Diecezji Drohiczyńskiej, którzy nara-
żeni są na zarażenie wirusem oraz jego skutki.

Akcja ma zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez 
dostarczenie im żywności, środków higienicznych i ochronnych 
(np. maseczek, rękawiczek), niezbędnych leków pod drzwi  
w warunkach wymuszonej izolacji. W tym celu Caritas Die-
cezjalna uruchomiła numer telefonu 515-248-029, na który 
można dzwonić i poprosić o pomoc. Pamiętajmy szczególnie 
teraz o naszych sąsiadach, osobach starszych, nieporadnych, 
niepełnosprawnych mieszkających w naszej okolicy, może  
to właśnie one potrzebują naszej sąsiedzkiej pomocy, zwróć-
my szczególnie uwagę na Nich! Zainteresujmy się ich losem. 
Często siedzą oni w domu w osamotnieniu, przeżywają strach  
i lęk z powodu płynących z zewnątrz informacji, czują się źle 
i są przerażeni. Z powodu wstydu boją się zwrócić o pomoc, 
przez co ich życie zmienia się w dramat, gdyż nie mają co jeść, 
nie biorą leków, zaniedbują swoją higienę. Dlatego Caritas die-
cezjalna gorąco zachęca osoby o otwartym sercu do okazania 
cichej życzliwości i udzielenia konkretnej pomocy, która bę-
dzie miała na celu wspólne dobro i zdrowie diecezjan. 

Caritas Diecezjalna włączyła się także w ogólnopolską akcję 
charytatywną Caritas Polska #PomocDlaSeniora, która przez 
okres najbliższych trzech miesięcy szczególnie będzie wspierać 
osoby niezamożne i nieporadne w starszym wieku. Zwiększając 
zakres podejmowanych działań, nieodpłatnie zapewni pomoc 
żywnościową, zaopatrzenie w środki higieniczne, jak także środki 
ochrony osobistej. W związku z panującą epidemią Caritas po-
większa także zasięg pomocy w ramach programu FEAD PO PŻ 
poprzez włączenie do niego osób bezdomnych. Caritas uczestni-
czy także w przekazywaniu artykułów spożywczych z krótkim ter-
minem przydatności od prywatnych darczyńców dla całodobowych 
placówek opiekuńczych na terenie diecezji. 

Wsparciem w okresie epidemii dla Caritas są nieodzownie 
wolontariusze, którzy przygotowują paczki żywnościowe, dowo-
żą zakupy potrzebującym, czy też pomagają wynieść śmieci, jak 
też wyprowadzić psa na spacer. Nie bójmy się zostać wolontariu-
szem niosącym pomoc, zadbajmy o swojego sąsiada, któż jak nie 
my może wesprzeć najbliższych. Nasze działania charytatywne 
wspiera także Jednostka Strzelecka Niezłomni Węgrów. Caritas 
dołoży wszelkich starań by wolontariusz został zabezpieczony  
w środki ochrony osobistej podczas wykonywanych prac cha-
rytatywnych. Tyle dobra jest jeszcze przed nami, tyle możemy 
wspólnie zrobić, pamiętajmy przy tym o najważniejszym, bądźmy  
razem dzielni, wspierając się nawzajem w tych trudnych chwilach.
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„Ziarno Dobroci”

Pomagamy Bezpiecznie
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Warsztaty Terapii Zajęciowej pomagają!
W tym czasie w jakim przyszło nam się zmierzyć z trudno-

ściami nie spoczywamy na laurach. Pomimo zawieszenia zajęć 
praca w WTZ w Sokołowie Podlaskim i Bielsku Podlaskim jest 
wciąż intensywna. Włączamy się w walkę ze skutkami epide-
mii, szyjemy maseczki oraz torby, które trafią do seniorów, osób 
najbardziej narażonych na powikłania przy zarażeniu wirusem.  
Ponadto dostarczamy żywność do podopiecznych WTZ oraz  
rodzin najbardziej potrzebujących.

#dzielnybodobry

 

 

 

                                                                  

 

 

                           

         #swieconka+ 
 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy: 
 

 
 

+ Piotr Sawczuk 
Biskup Drohiczyński 
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„Ziarno Dobroci”

MAMY TO! ZEBRALIŚMY  
NA RESPIRATOR DLA BIELSKA!

Dziękujemy za zaufanie! Dziękujemy Wszystkim, którzy włą-
czyli się w akcję Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Fundacji SMS 
z Nieba. Dnia 27.03.2020 (piątek) przez cały dzień prowadzo-
na była zbiórka na zakup respiratora do Szpitala Powiatowego  
w Bielsku Podlaskim na oddział zakaźny. Po zakończonej akcji  
Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk przekazał Pani Bożenie Groto-
wicz Dyrektorowi Szpitala w Bielsku P. 100% zebranych środków 
na zakup dwóch respiratorów.

Niesamowity czas! Mobilizacja tak wielu ludzi dobrej woli  
z Diecezji Drohiczyńskiej i z całej Polski oraz ogromne zaanga-
żowanie mediów sprawiło, że przed zakończeniem akcji uzbie-
raliśmy już pełną kwotę 105.000zł, która pozwoliła na zakup 

respiratora. Dodatkowo zebrane 
środki umożliwiły ufundowanie 
również drugiego respiratora. 
„Tego samego dnia zgłosiły się 
także lokalne firmy, które zakupiły 
trzy dodatkowe respiratory” - po-
informowała Pani Bożena Groto-
wicz – Dyrektor Szpitala w Bielsku 
Podlaskim. Jednocześnie w swo-
im imieniu, lekarzy i pracowników 
szpitala oraz pacjentów wyraziła 
wdzięczność wszystkim organiza-
torom i darczyńcom za ten piękny 
dar. „Takiej mobilizacji i entuzja-
zmu dawno w Bielsku nie było. 
Ta akcja uruchomiła wielu ludzi  
o wrażliwym sercu.” - powiedziała.

„I tak z jednego zrobiło się 
pięć! W imieniu Caritas Diece-
zji Drohiczyńskiej bardzo dzię-
kuję za każdą wpłatę i pomoc.  
To ważne, że umiemy się jed-
noczyć w dobrych dziełach. Bez 
fundacji SMS z Nieba (Ks. Rafał 
Jarosiewicz ze współpracowni-
kami) nie udałoby się osiągnąć 
tak spektakularnego sukcesu. 
Dziękuję Księdzu Bp Piotrowi 
Sawczukowi-Biskupowi Drohi-
czyńskiemu za ogromne wspar-
cie i błogosławieństwo dla tego 
dzieła. Dziękuję Biskupom Se-
niorom: Ks. Bp. Tadeuszowi Piku-
sowi i Ks. Bp. Antoniemu Dydy-
czowi. Dziękuję Księżom Diecezji  
Drohiczyńskiej i Siostrom za-
konnym za liczne wpłaty. Bez 
Pani Dyrektor Bożeny Groto-
wicz i wspaniałej służby zdrowia  
z bielskiego szpitala nie byłoby 
tego sukcesu- dziękuję. Dzięku-
ję za całą kampanię medialną, 
promocję i zainteresowanie: 

Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej, Katolickie Ra-
dio Podlasie, Podlasie24.pl, Polska Agencja Prasowa, Super 
Expres, Radio ESKA, TVP3 Białystok, TVP INFO, Bielsk.eu

Nie sposób wymienić wszystkich. Tak dużo nas było. 
Dziękuję swoim współpracownikom Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej za zaangażowanie i trud. Mam nadzieję, że tak 
wielki sukces zmobilizuje nas jeszcze bardziej do czynienia 
dobra. Pokazaliśmy, że najmniejsza diecezja w Polsce też 
daje radę, bo jest bogata w Wielkie Serca. Włączajmy się  
w kolejne akcje charytatywne Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej. Warto razem pomagać” - Ks. Łukasz Gołębiewski 
– Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Sokołowie Podlaskim prowadzonego  
przez naszą Caritas w firmie AMS Chróścicki

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokołowie Pod-
laskim prowadzonego przez naszą Caritas, skorzystali 11 marca 
z zaproszenia firmy AMS Chróścicki (autoryzowany dealer Re-
nault i Dacia) do złożenia wizyty w salonie w Siedlcach. Każdy  
z podopiecznych miał możliwość usiąść wygodnie za kierownicą 
najnowszych modeli aut oraz poznać tajniki pracy w serwisie 
samochodowym.

Ponadto udało się zwiedzić blacharnię, myjnię i lakiernię,  
a w tej ostatniej uczestnicy mogli sprawdzić się w roli lakiernika 
i pomalować element karoserii samochodowej. Serdecznie dzię-
kujemy zarządowi spółki AMS Chróścicki za umożliwienie niepeł-
nosprawnym uczestnikom Warsztatu poznania tajników pracy 
przy sprzedaży oraz serwisie aut.

Czekoladowy bus!
27.02.2020 roku miały miejsce warsztaty robienia cze-

koladek. Do Bielska Podlaskiego przyjechał niezwykły au-
tobus- niezwykły, bo przeniósł każdego Uczestnika w świat 
przepysznej czekolady. Na początku każdy Uczestnik odpo-
wiednio ubrał się w specjalny fartuch oraz czapkę szefa cu-
kier-mistrza. Następnie ekipa autobusu opowiedziała parę 
tajemnic dotyczących czekolady, których nie będziemy zdra-
dzać. Kolejnym etapem, który na pewno każdemu się spodo-
bał była zagadka z degustacją czekolady.

Czekolada była przepyszna. Każdy Uczestnik rozpływał się 
ze szczęścia, jak czekolada w ustach. Mimo, że już tyle wrażeń 

czekało na każdego, to jeszcze był główny punkt programu czyli 
wykonanie własnoręcznie aż dwóch czekoladek- jednej z foremki, 
a drugiej namalowanej. Ekipa czekoladowego autobusu była za-
chwycona Uczestnikami WTZ, dlatego każdy bez wyjątku otrzymał 
Dyplom „mistrza Czekolady”.

Mimo, że dyplom jest bardzo prestiżowy, to i tak każdy 
Uczestnik był najbardziej zadowolony z pudełeczka ze swoimi 
czekoladkami, które otrzymał. Dziękujemy ekipie Czekoladowego 
Autobusu za wspólnie spędzony czas. Na pewno tej nocy śniła  
się czekolada nie jednej osobie.

Autor: Agnieszka Pęska
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„Ziarno Dobroci”

Przedszkolaki 
na warsztatach 
pieczenia 
muffinek

17 lutego 2020 roku Pracownię Gospodarstwa Domowe-
go odwiedziły dzieci z grupy 3-latki z Katolickiego Niepublicz-
nego Przedszkola Karmelki. Pod kierunkiem pań terapeutek  
z kuchni odbyły się warsztaty pieczenia muffinek.

Nie było marudzenia, wszyscy ochoczo zabrali się do pra-
cy. Każdy przedszkolak z radością wyrabiał i nakładał ciasto 
do foremek. Najwięcej frajdy było podczas ozdabiania ciasteczek 

Zwyczajnie, nadzwyczajny 
dzień w Świetlicy Caritas

Dzieci i młodzież w marcu 2020 roku udali się na wystawę 
malarstwa i rysunku artystki Zdzisławy Ludwiniak pt. „Między 
płótnem a papierem” do Galerii DOM w Sokołowskim Ośrod-
ku Kultury. Obrazy zachwyciły dzieci i młodzież dostarczając  
im wielu doznań związanych z wrażliwością odbioru sztuki.

Po wielu wrażeniach estetycznych nie mogło zabraknąć pysz-
nego posiłku, oczywiście ulubionego przez naszych podopiecznych.

rozpuszczoną czekoladą i kolorowymi groszkami. Dzieci nie 
mogły powstrzymać się i od razu zabrały się za konsumpcję 
słodkości. Umorusane czekoladą buźki były pełne radości.  
Na koniec były wspólne pamiątkowe zdjęcia i piernikowe  
serduszka dla gości.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i paniom przedszkolankom 
za odwiedziny.

Autor: Marzena Misiejuk
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„Czerwony Kapturek”  
w wersji dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej  
Caritas w Rudce

20 lutego w świetlicy w Rudce obyło się podsumowanie zajęć  
tanecznych, które mogły być realizowane dzięki dotacji Fundacji PZU  
w ramach projektu "Świetlice socjoterpaeutyczne Caritas Diecezji  
Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim i w Rudce".

Na zakończenie zajęć, dzieci pod opieką instruktora- pani Karoliny 
Faszczewskiej, postanowiły przedstawić efekty swojej dziesięciomiesięcz-
nej pracy i w świetlicy wystawiły swoją wersję „Czerwonego Kapturka”.  
Z tej okazji została przygotowana specjalna scenografia, teatralne prze-
brania i rekwizyty, a zaproszeni goście mogli przy kawie i słodkim poczę-
stunku z racji „Tłustego Czwartku”, obejrzeć młodych artystów wcielają-
cych się w bajkowe postacie. W gronie widzów zaproszonych na spektakl 
znaleźli się dziadkowie i rodzice podopiecznych świetlicy, funkcjonariusze 
policji z komendy powiatowej w Bielsku Podlaskim oraz pracownicy urzę-
du gminy w Rudce na czele z panem wójtem Marcinem Gawrysiakiem.

Autorem scenariusza, który został napisany w całości wierszem 
była pani Karolina Faszczewska, natomiast pomysłodawcami treści  
w nim zawartych były same dzieci, które zwróciły uwagę dorosłych na 
uzależnienia młodych ludzi od telefonów komórkowych i Internetu, 
zagrożenia czyhające w sieci takie jak: pedofilia, handel dopalaczami  
i hejt oraz niebezpieczeństwa, z którymi spotykają się osoby starsze 
np. oszustwa metodą „na wnuczka”. Dzieci zwróciły uwagę również na 
to, jak ważne są relacje rodzinne, szczera rozmowa i wzajemne zaufa-
nie, które mogą je ochronić przed takimi zagrożeniami. Przedstawie-
nie teatralne przeplatane było układami tanecznymi, przygotowanymi 
w trakcie realizacji zajęć tanecznych.

Po zakończeniu spektaklu, młodzi artyści otrzymali gromkie brawa 
oraz słodki prezent od pana wójta Marcina Gawrysiaka, który skierował 
pod ich adresem wiele ciepłych słów.

Następnie głos zabrali funkcjonariusze wydziału prewencji z komendy 
powiatowej policji w Bielsku Podlaskim, którzy uzupełnili treści zawar-
te w przedstawieniu i przestrzegli seniorów przed metodami oszustów  
wykorzystujących dobre serce i naiwność ludzi starszych.

Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie, a Pani Karolinie 
Faszczewskiej oraz naszym podopiecznym za przygotowanie i zaprezen-
towanie pięknego i pouczającego przedstawienia.

Przygotowania  
do Świąt  
Wielkiej Nocy

Podopieczni Świetlicy socjoterapeutycznej Cari-
tas Diecezji Drohiczyńskiej w Siemiatyczach przygo-
towują się już do Świąt Wielkanocnych! Z tej okazji 
nasi uczestnicy malowali i ozdabiali piękne, duże pi-
sanki, które zostaną przekazane Panu Burmistrzowi 
miasta Siemiatycze.

Mamy nadzieję, że dzieła naszych podopiecznych 
spodobają się również Państwu.
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„Ziarno Dobroci”

Za nami okres zimowego odpoczynku od nauki i obowiązków 
szkolnych, jednak czas wolny, w przypadku bardzo wielu dzieci po-
chodzących z naszej diecezji, nie oznaczał lenistwa i nudy. W tym 
roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpiecze-
nia Społecznego Rolników dzieci mogły skorzystać z dziesięcio-
dniowych wyjazdów zimowych do Poronina oraz Białego Dunajca. 
Tam dla dzieci przygotowano dużo atrakcji, dzięki którym mogły 
rozwijać się sportowo, czy manualnie a także zwiedzić ciekawe, 
pod względem turystycznym i krajobrazowym, miejsca. I tak oto 

plan tegorocznych ferii zakładał między innymi: wycieczki na Ru-
sinową Polanę, do Zakopanego, piesze wycieczki po Poroninie  
i Białym Dunajcu; zabawy w Aquaparku w Zakopanem, naukę 
jazdy na nartach z instruktorami; codzienną gimnastykę poran-
ną;  gry i zabawy ruchowe na boisku, sali gimnastycznej, świetlicy 
oraz różnorodne konkursy, quizy i imprezy integracyjne. Mamy 
nadzieję, że wszyscy nasi podopieczni oraz wychowawcy będą 
bardzo miło wspominać czas ferii, a już za około pół roku wszyscy 
wyruszymy na wypoczynek w promieniach wakacyjnego słońca.

Podsumowanie ferii zimowych  
z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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Czas dla seniora!
 Jesień życia wcale 

nie musi być okresem 
smutku, izolacji, czy 
też wycofania się osób 
starszych z życia spo-
łecznego, wręcz przeciw-
nie to czas, który można 
poświęcić na naukę, 
poznanie nowych lu-
dzi, a przede wszystkim 
spełnić swoje marzenia. 
Wystarczą tylko dobre 
chęci, a o resztę już nie 
trzeba się martwić, gro-
no seniorów spotyka-
jących się w Domu Mi-
łosierdzia w Sokołowie 
Podlaskim motywuje się nawzajem do działania. Organizowane 
spotkania przez Caritas pozytywnie wpływają na osoby starsze, 
jak również na dzieci i młodzież, zachęcając ich do kreatywnego 
spędzania czasu wolnego oraz rozwijania pasji.

Cykl towarzysko-twórczych spotkań dla seniorów organizo-
wanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, podczas których 
odbywały się warsztaty malowania na szkle, czy też tworzenia 
bajecznych kwiatów z krepiny i bibuł, miały za zadanie nie tylko 
umożliwić zdobycie nowych umiejętności, ale przede wszystkim 
ukazać i przybliżyć świat twórczości ludowej.

Podczas organizowanych spotkań w lutym i marcu seniorzy pra-
cowali z wielką energią i ochotą, wykonując piękne kwiaty z bibuły, 
krepiny, jak też malując na szkle motywy ludowe. Ileż radości było  
na twarzach starszych osób, gdy spod ich rąk wychodziły „małe cuda”.
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Powiatowy Bank Spółdzielczy  
w Sokołowie Podlaskim

Ciasto szpinakowe  
•  200 g świeżego  

lub mrożonego szpinaku
• 3 jajka
• 1 szklanka cukru
•  2/3 szklanki oleju 

roślinnego
• 2 szklanki mąki pszennej
•  2 łyżeczki proszku  

do pieczenia

KREM CYTRYNOWY
•  250 g serka mascarpone 

(zimnego)
•  200 ml śmietanki 36%  

lub 30% z kartonika (zimnej)
•  1 łyżeczka startej skórki cytryny  

lub 1 łyżka likieru cytrynowego  
lub 1/2 łyżeczki aromatu cytrynowego

• 1 łyżka cukru wanilinowego
• 4 łyżki cukru pudru
• 1 op. śmietan-fix (opcjonalnie)
Oraz
•  2 owoce kiwi (lub inne owoce np. 

maliny świeże lub mrożone, truskawki, 
jagody)

•  jadalne jajeczka do dekoracji  
(lub np. kwiatki)

WYKONANIE:
• Świeży szpinak 
włożyć do garnka 
i mieszając pod-
grzewać ok. 2 mi-
nuty aż zwiędnie, 
następnie zmik-
sować na gładki 
mus blenderem 
ręcznym "żyrafą"  
w wysokim i wą-
skim plastiko-
wym pojemniku  
(w razie potrzeby 

dodać łyżkę wody). Szpinak mrożony roz-
mrozić i zmiksować jak powyżej.
• Jajka ocieplić (w temp. pokojowej lub 
w ciepłej wodzie). Piekarnik nagrzać do 
180 stopni C. Formę 20 x 30 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia.
• Jajka wbić do miski, dodać cukier i ubić 
na puszystą oraz jasną masę (ok. 7 mi-
nut). Następnie ciągle ubijając dodawać 
po łyżeczce olej.
• Dodać mus ze szpinaku i zmiksować na 
małych obrotach miksera do połączenia 
się składników.

• Oddzielnie przesiać mąkę i dokładnie wy-
mieszać z proszkiem do pieczenia. Przesy-
pać do ubitych jajek i zmiksować na małych 
obrotach do połączenia się składników.
• Masę wylać do przygotowanej formy 
i wstawić do nagrzanego piekarnik. Piec 
przez ok. 30 minut do suchego patyczka. 
Wyjąć i całkowicie ostudzić.
• Po ostudzeniu odciąć wierzch ciasta 
(kopułkę, ok. 1/3 ilości ciasta) i łyżeczką 
wyjąć zielone ciasto. Dolne ciasto ułożyć 
na talerzu lub paterze. Można je opcjo-
nalnie skropić likierem cytrynowym.
Krem cytrynowy
• Do misy miksera włożyć schłodzone 
mascarpone i śmietankę, dodać skórkę 
z cytryny (likier lub aromat) oraz cukier 
wanilinowy i cukier puder.
• Ubijać przez kilka minut aż masa zwięk-
szy objętość i będzie puszysta. Pod ko-
niec można dodać śmietan - fix.
Przełożenie
• Na dolną, całkowicie ostudzoną część 
ciasta wyłożyć krem, dodać obrane i po-
krojone w kosteczkę kiwi lub inne owoce, 
posypać lub obłożyć pokruszonym zielo-
nym ciastem. Udekorować np. jajeczkami.

Każda samodzielna praca twórcza wywoła wiele pozytywnych 
emocji, zachwycając ciekawą barwą i kolorem. Tu każdy znalazł coś 
dla siebie, a przede wszystkim zyskał to co najcenniejsze - przyjaźń.
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