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„Ziarno Dobroci”

Konkurs fotograficzny pt. „Moje Podlasie” 
został rozstrzygnięty 

Wszystkim osobom, które 
wzięły udział w konkursie Caritas 
serdecznie dziękujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Trzymamy 
kciuki za dalsze rozwijanie pasji 
do fotografii. Poniżej publikujemy 
listę osób nagrodzonych. 

Finalistami, którzy otrzymali nagrody w postaci smartwatche są:
Izabela Panasiuk, Maja Jaworowska, Zbigniew Kosiński, 

Wiktoria Olszańska, Tymoteusz Wilgatek, Natalia Kłopotowska,  
Ewelina Przewoźniczuk, Emilia Kondrat, Oliwia Banaszuk, Dawid 
Szczepańczyk, Hubert Kryński, Aleksandra Denisewicz.
Nagrody w postaci gier planszowych otrzymali: 

Joanna Lewandowska, Julia Antoszuk, Gabriela Skrzypa, 
Adam Arbaszewski, Julia Koczewska.
Wyróżnieni:

Milena Kosińska, Bartosz Kaczyński, Daniela Zubrzycka,  
Eliza Borowska, Grzegorz Borowski, Julia Szermuszyn, Kacper 
Niewiński, Klaudia Szawkało, Paulina Łopaciuk, Konrad Koczewski, 
Magdalena Niewińska, Katarzyna Jurczak, Sandra Januszewska, 
Kacper Niewiński, Wiktoria Pietruczuk, Natalia Kondrat, Aleksandra 
Banaszuk, Krzysztof Banaszuk, Wojciech Wasilewski, Gabriela 
Parzonka, Wiktoria Kuzak,  
Ewelina Bałdyga, Klara Replin, 
Wiktoria Kobylińska, Natalia 
Cegłowska, Weronika Kuzak, 
Michał Chomański.

Tymoteusz Wilgatek Zbigniew Kosiński

Wiktoria Olszańska

Prace konkursowe zostały 
zamieszczone w kalendarzu 

na rok 2021. 

Partner Strategiczny 
projektu  

Województwo Podlaskie.

Zadanie publiczne współfinansowane  
ze środków Województwa Podlaskiego

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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„Z tradycją i smakiem – moc kuchni 
podlaskiej” Wspólnie pielęgnujmy  
tradycję kulinarną Podlasia”

Z tradycją i smakiem” – moc kuch-
ni podlaskiej zagościła 29 sierpnia 
pod Ośrodkiem Kultury w Siemiaty-
czach podczas festynu z okazji zakoń-
czenia wakacji. Tego dnia odbyły się 
pokazy plenerowe: gotowania gula-
szu chłopskiego na olbrzymiej patel-
ni z finalistką programu MasterChef 
Joanną Studnicką oraz Szefem Kuchni 
Arturem Sarnkiem, pokaz wypieku 
chleba oraz sękacza.

Każdy uczestnik festynu mógł spró-
bować tradycyjnych potraw przyrzą-
dzanych według dawnych receptur 
kulinarnych na terenie Podlasia oraz 
otrzymać gotowy przepis, by w zaciszu 
domowym wspólnie z rodziną przy-
gotować pyszne danie. Miłą niespo-
dzianką okazał się konkurs o tematyce 
nawiązującej do tradycji kuchni pod-
laskiej w którym udział wzięły dzieci, 
młodzież, a także osoby starsze.

Rozmawialiśmy o tradycyjnych po-
trawach, jak je przygotować, a przede 
wszystkim jak smakują: cepeliny, bliny, 
babka i kiszka ziemniaczana, kartacze, 
sękacz, marcinek i wiele innych po-
traw. Bezpieczna impreza plenerowa 
została zorganizowana zgodnie z wy-
tycznymi dotyczącymi reżimu epide-
miologicznego.

Pokazy plenerowej kuchni zostały 
współfinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego, Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej oraz uprzejmości Siemiatyckiego 
Ośrodka Kultury.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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„Ziarno Dobroci”

Pielęgnujmy tradycję Podlasia 

Dziś rodzą się nowe trendy kultury kulinarnej w Polsce, 
związane jest to z ekspansywną globalizacją. Młodzi ludzie 
oraz ich rodzice coraz częściej zachwycają się egzotyczną kul-
turą kulinarną pochodzącą z całego świata. Zauważamy także, 
iż codzienny pęd wywołany pracą, nauką szkolną, dodatkowy-
mi zajęciami pozaszkolnymi u dzieci – prowadzi do tego, że na 
polskich stołach coraz częściej królują gotowe przetworzone 
posiłki, a także jedzenie typu fast-food.

Na kuchnię Polską mają także ogromny wpływ różne kultury  
z zewnątrz oraz nowe trendy kulinarne, które powodują zani-
kanie tradycji regionalnej w kuchni współczesnych rodzin. Inną 
ważną kwestią jest fakt, iż coraz więcej spotykamy się z tym, że 
wiele rodzin nie tworzy wielopokoleniowego ogniska domowego, 
wręcz przeciwnie mieszkają daleko od swoich babć i dziadków, co 
bezpośrednio przekłada się na zanikanie oraz brak pielęgnowa-
nia tradycji wspólnego spożywania posiłków, a przede wszystkim 
brak kultywowania rodzinnych tradycji kulinarnych.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizując projekt pt. „Z tradycją 
i smakiem – moc kuchni podlaskiej” pragnie zachęcić wielopoko-
leniowe rodziny do wspólnego spędzania czasu na nauce i pogłę-
bianiu wiedzy kulinarnej o kuchni podlaskiej. Do wspólnego goto-
wania zapraszaliśmy organizując pokazy plenerowego gotowania.

W dniu 23 września odbyły się warsztaty plenerowe – goto-
wania tradycyjnych potraw regionalnych z degustacją przygoto-
wanych dań w patio przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas 
w Bielsku Podlaskim. Przybyli goście uczestniczyli także w konkur-
sach na temat związany z tradycją kuchni podlaskiej.

Pokazy gotowania przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rudki „Róża”. Prezentując  następujące dania: kotlety z chleba oraz 
pierogi z kurkami. Pani Halina Twarowska opowiedziała uczestnikom 
spotkania o historii powstania Koła Gospodyń Wiejskich „Róża” oraz 
o kolekcji tradycyjnych przedmiotów rękodzieła podlaskiego w mini 
skansenie zorganizowanym przy siedzibie Koła w Rudce.

Przygotowane tego dnia dania zasmakowały wszystkim 
przybyłym gościom. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich podzieliły 
się z nami przepisem na kotlety z chleba, który w ich imieniu 
prezentujemy poniżej:

Składniki:
300 gr chleba białego bez skóry (czerstwy), 300 ml mleka,  

3 jaja, 100 gr żółtego sera gouda, 1 duża cebula, 3 ząbki czosnku, 
1 łyżka musztardy, 3 łyżki kaszy manny, 1 łyżka majeranku, 1 łyżka 
kucharka, sól i pieprz do smaku, natka pietruszki, 5 łyżek płatków 
owsianych.
Wykonanie:

Chleb kroimy w drobną kostkę, wrzucamy do miski, dodaje-
my mleko i jaja – rozkłócone razem z mlekiem. Odstawiamy na 
20 minut do spęcznienia, dodajemy ser żółty starty na drobnych 
oczkach, zblanszowane cebule i czosnek. Odstawiamy na chwi-
lę do spęcznienia, dodajemy resztę przypraw, wyrabiamy masę  
– formułując kotleciki, obtaczać w płatkach i smażyć na złoty  
kolor. Podawać do ryby i surówki z kapusty.

Warsztaty kulinarne zostały współfinansowane ze środków 
Województwa Podlaskiego

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego



5

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – KRS 0000442509

Kącik regionalnych potraw z Podlasia, które 
zaskoczą prostotą i ciekawym smakiem

Dziękujemy za podzielenie się z nami przepisami na wykonanie tradycyjnych potraw 
regionalnych na Podlasiu. Warto czasami coś zmienić w swojej kuchni, odkryć nowe 
smaki, a jednocześnie zdrowo i sycąco zjeść. Dla Państwa publikujemy przepisy naszych 
babć!, a smaki potraw przypomną dzieciństwo. Smacznego!

Zaguby
Składniki: 1,5 kg startych, surowych ziem-
niaków, 1 kg mąki pszennej, 0,5 kg boczku 
pokrojonego w drobną kostkę i usmażone-
go na patelni, 1 cebula posiekana w kost-
kę i zeszklona na patelni, 1 łyżeczka sody, 
przyprawy: sól, pieprz, jarzynka, majeranek  
(według uznania)

Przygotowanie: Starte ziemniaki mieszamy 
z usmażonym boczkiem i cebulą oraz z przy-
prawami. Tak przygotowaną masę podsma-
żamy kilka minut na patelni, cały czas mie-
szając. Robimy ciasto pierogowe. 5 szklanek 
mąki mieszamy z 2 szklankami wody i łyżecz-
ką sody. Po ugnieceniu należy je rozwałko-
wać na prostokątny placek, który następnie 
smarujemy ciepłym farszem. Całość zwijamy 
jak na makowiec, ugniatamy (by dobrze się 
skleiło), kroimy w skos na 2-centymetrowe 
plastry, które następnie delikatnie wkłada-
my do wrzącej, osolonej wody z odrobiną 
oleju. Gotujemy na małym ogniu około 15 mi-
nut od wypłynięcia ciasta na wierzch wody.  
Podajemy na gorąco z podsmażoną cebulką.

Przepis nadesłała Pani Marlena  
z Sokołowa Podlaskiego 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Konkurs współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.
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„Ziarno Dobroci”

KisZKa ZiemNiaCZaNa
Składniki: 1 porcja flaków na kiszkę (u nas ważyła 1 kg),  
4-5 kg ziemniaków, 500 g wędzonego boczku,  
3 cebule, 3 ząbki czosnku, 2 jajka, 3 łyżki mąki,  
garść majeranku, sól, pieprz, papryka słodka mielona  
oraz wykałaczki do zamknięcia flaków,  
butelka plastikowa po wodzie lub napoju,  
ewentualnie lejek z szerokim otworem.

Przygotowanie: Flaki wymoczyć w wodzie przez około 
2 godziny, aby pozbyć się nadmiaru soli. Następ-
nie dokładnie je myjemy. Flaki przewrócić na drugą 
stronę i zmyć lepką warstwę, następnie przewrócić 
z powrotem. Podczas mycia nalać do flaków wodę, 
aby sprawdzić czy nie mają dziur - jeśli mają – uciąć  
je tak, aby pozbyć się dziurawych elementów.

Boczek pokroić w kostkę i smażę na patelni. Kiedy jest 
już rumiany, dodaję jedną skrojoną cebulę i wyciskam 
3 ząbki czosnku. Zostawiam do ostygnięcia.

Ziemniaki i dwie pozostałe cebule zetrzeć na tarce. 
Dodać resztę składników (mąka, jajka, przyprawy) 
i dokładnie wymieszać. Do masy dodać ostudzony 
wcześniej boczek z cebulą i czosnkiem. 

Flaki skrócić na 30-50 cm kawałki. Każdy z nich złapać 
za jeden koniec i wykałaczką spiąć tak, aby nie wyle-
ciała z niego zawartość. Następnie otwartą część za-
kładam na lejek i nadziewać flaki. Trzeba pamiętać, że 
ziemniak podczas pieczenia puchnie, więc nie nadzie-
wamy flaków jak kiełbasy, tylko trochę luźniej. Kiedy 
wypełnimy całość, zapinamy flak wykałaczką. Tak 
przygotowane flaki ułożyć na blachy wyłożone wcze-
śniej papierem do pieczenia z odrobiną oleju.

Ważne!
Kiszki wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Piekar-
nik powinien mieć ustawione grzanie na góra-dół bez 
termoobiegu. Temperatura pieczenia to 150 stopni 
(nie więcej). Po około 5 minutach, kiedy kiszki lekko 
się naciągną - nakłuć je igłą mniej więcej co 5-10 cm 
na całej długości.

Pieczemy 45 minut po czym przekładamy je na drugą 
stronę, ponownie nakłuwamy i pieczemy kolejne 45 min. 
Jeśli kiszka nie jest odpowiednio rumiana, to na sam ko-
niec pieczenia można włączyć termoobieg, jednak należy 
zmniejszyć temperaturę do około 100-120 stopni. 

Przepis nadesłała Pani Ania  
z Bielska Podlaskiego

babKa 
ZiemNiaCZaNa
Składniki: 3 kg ziemniaków,  
2-3 cebule, 1 jajko, 3-5 łyżek mąki 
pszennej, 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej, 
sól, pieprz, papryka ostra mielona, 
papryka słodka mielona,  
majeranek, 2-3 ząbki czosnku,  
200 g wędzonego boczku

Przygotowanie: Przygotowanie za-
czynamy od przygotowania skwarek. 
Boczek kroimy w paski lub kostkę. 
Wrzucamy go na gorącą patelnię  
i smażymy aż do zarumienienia. Pod 
koniec smażenia dodajemy pokrojo-
ną w kostkę jedną cebulę. Zostawia-
my do ostygnięcia. 

Kiedy skwarki stygną, zabieramy 
się za obieranie ziemniaków i po-
zostałej cebuli. Następnie ścieramy 
wszystko na tarce do ziemniaków 
(cebulę też), dodajemy jajko, mąkę i 
przyprawy (ilość zależy od Waszych 
upodobań), wyciskamy do tego zą-
bek czosnku i wrzucam ostudzone 
skwarki. Wszystko dokładnie mie-
szamy i przelewamy do keksówek 
lub prostokątnych blach - w zależ-
ności od tego co mam pod ręką. 
Wstawiam do nagrzanego piekar-
nika na 180 stopni (góra dół) i pie-
czemy aż do zarumienienia. Średnio 
jest to czas około 60-80 minut. Pod 
koniec pieczenia można na wierzch 
ułożyć kilka plastrów słoniny i usta-
wić termoobieg - wtedy na wierz-
chu zrobi się fajna skorupka. 

Propozycja podania: z kwaśną śmie-
taną posypaną natką pietruszki lub 
szczypiorem.

Przepis nadesłała Pani Wanda  
z Hajnówki

maRCiNeK  
- PRZePis Na Ciasto 
Składniki na ciasto: ok. 200 g śmietany 18-proc., 
kostka masła, szklanka cukru,  
1 łyżeczka sody, 1 kg mąki, 2 jajka, 2 żółtka.

Przygotowanie: Ok. 200 g śmietany 18-pro-
centowej mieszamy z łyżeczką sody. Po kilku 
minutach śmietana powinna zwiększyć ob-
jętość o połowę. W drugą miseczkę wbijamy 
2 jajka i 2 żółtka. W trzeciej miseczce uciera-
my masło z cukrem na białą masę. Podczas 
ucierania masła dodajemy na zmianę odro-
binę śmietany i jajek, aż zużyjemy wszystkie 
produkty z miseczek. Następnie do masy 
wsypujemy mąkę - początkowo pół kilogra-
ma, potem wyrabiamy ciasto i dosypujemy 
mąkę, aż uzyskamy gładką kulę. Ciasto dzie-
limy na około 70 kuleczek, a każdą rozwał-
kowujemy na prawie przezroczysty placek  
o średnicy ok. 20 cm. Pieczemy na okrągłych 
blaszkach lub na papierze do pieczenia  
od 5 do 10 minut w temperaturze 160-170 
stopni Celsjusza (bez termoobiegu). Z takiej 
ilości ciasta wyjdą 2 marcinki o średnicy 20 cm. 

Składniki na krem: 
1200 g śmietany 30-proc.
szklanka cukru
łyżeczka kwasku cytrynowego.

Przygotowanie: Ubijamy śmietanę z kwa-
skiem cytrynowym i stopniowo dodajemy 
cukier. Na upieczone wcześniej placki na prze-
mian nakładamy krem, około 2-3 mm. Nie uci-
skamy placków, pod wpływem własnego cię-
żaru same się uformują. Gdy wszystkie placki 
przełożymy ubitą śmietaną, smarujemy ją też 
boki. Ciasto zostawiamy na 2 godz. Potem na 
3-4 godz. wstawiamy do lodówki. Następnie 
dekorujemy je zmielonymi w drobny proszek 
upieczonymi placuszkami. Możemy robić wzo-
ry w różnych odcieniach, w zależności od kolo-
ru pokruszonych placków.

Przepis nadesłała Pani Monika  
z Bielska Podlaskiego  

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Konkurs współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.
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Mając niewiele, dzielimy się z tymi,  
którzy mają jeszcze mniej

Dzięki ofiarności i dobroci wiernych zaangażowanych  
w akcję „TORBA OD SERCA”- Caritas oraz parafie z diecezji 
drohiczyńskiej, w okresie trwającej pandemii dla wielu rodzin 
żyjących w bardzo skromnych warunkach, przekażą paczki 
świąteczne.

Mamy nadzieję, że otrzymane produkty spożywcze i chemiczne 
sprawią wiele radości osobom potrzebującym w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia.

Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, księżom, którzy 
włączyli się w akcję charytatywną Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY 
W IMIENIU NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH!

Kleryckie Koło Wolontariatu
W piątek 11 grudnia 2020, klery-

cy Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie chwycili za pa-
pierowe „Torby od Serca” i zaczęli je 
napełniać różnymi artykułami. Mając 
na uwadze fragment Pisma Świętego 
„radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 
9,7), klerycy zbierali zarówno artyku-
ły spożywcze, jak i środki czystości. 
Torby z artykułami zostały przeka-
zane do Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Bacikach Średnich, gdzie 
przebywają niepełnosprawne dzieci 
oraz młodzież. Warto pomagać szcze-
gólnie dziś, kiedy przeżywamy trudny 
czas związany z epidemią, wiele osób 
potrzebuje naszego wsparcia. 

Al. Daniel Konik

ADWENTOWE AKCJE 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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Sprawiając radość
Dziecięcy śmiech, pisk i okrzyki pełne radości oraz szczęścia, 

taki klimat panował podczas spotkań w świetlicach socjotera-
peutycznych Caritas na terenie diecezji drohiczyńskiej. Miejsca 
te są drugim domem dla dzieci i młodzieży, w których mogą 
odetchnąć od nauki szkolnej, bezpiecznie spędzić czas, zjeść po-
siłek, uczyć się nowych twórczych rzeczy, rozwijać hobby.

Pierwsza świetlica Caritas na terenie diecezji drohiczyń-
skiej powstała w 1999 roku w Siemiatyczach, w późniejszych 
latach miejsca przyjazne dzieciom otwierane były w następu-
jących miejscowościach: Sokołowie Podlaskim (2002 r.), Bielsku 
Podlaskim (2010 r.), Rudce (2014 r.) oraz Węgrowie (2015 r.).  
Przez tak wiele lat podopieczni ze świetlic uczestniczyli w wie-
lu formach zajęć pozalekcyjnych, między innymi: zajęciach 
plastycznych, kulinarnych, sportowych, muzycznych, eventach 
chemicznych i wielu innych.  Dzięki staraniom Caritas w pozyski-
waniu zewnętrznych środków i dofinansowań dzieci mogły brać 
udział w bogatych blokach tematycznych prowadzonych przez 
socjoterapeutę, psychologa, edukatora profilaktyki uzależnień, 
logopedę, nauczyciela języka angielskiego.

Dzięki współpracy z samorządami: Urzędem Miasta Siemiaty-
cze, Urzędem Miasta Bielsk Podlaski, Urzędem Miasta Węgrów, 
Urzędem Gminy Rudka, stworzono przestrzeń przyjazną dzie-
ciom, sprzyjającą ich dojrzewaniu oraz wszechstronnemu roz-
wojowi. Od wielu lat działania Caritas są wspierane także przez 
Fundację PZU, Fundację Kulczyk Foundation. Obecnie świetlica 
w Sokołowie Podlaskim dofinansowana jest ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Świetlice to nie tylko miejsce do nauki i odrabiania lekcji,  
to także przestrzeń do zabaw, kreatywnego spędzania czasu,  
rekreacyjnego wypoczynku oraz odkrywania nieznanych zakąt-
ków naszego kraju i historii. Dzieci uczestniczą w wycieczkach 
krajoznawczych, wyjeżdżają na kolonie letnie i zimowiska.

Działalność tych placówek dała także szerokie pole do działań 
charytatywnych dla wolontariuszy, księży, Szkolnych Kół Caritas 
oraz Parafialnych Zespołów. Przez wiele lat dzięki bezinteresow-
ności ludzi dobrego serca, ich pracy i opieki, wiele dzieci i mło-
dzieży otrzymało wsparcie i ciepło rodzinne.  

Dziś pandemia spowodowała, iż działalność świetlic socjo-
terapeutycznych Caritas została zawieszona. Miejsca te jednak 
czekają na bezpieczny powrót dzieci. Każdy może zapisać swoją 
pociechę na zajęcia świetlicowe do Caritas, dla chętnych znajdą 
się wolne miejsca.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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Mikołaju odwiedź nas …
Świat marzeń, fantazji związany z wymarzonym prezentem… – to tylko część twór-

czej strony rozwoju każdego dziecka, sprzyjająca szczęśliwemu dzieciństwu. Tęsknota, 
która zaprząta głowy naszych dzieci o odwiedzinach św. Mikołaja, o przyniesionym 
przez Niego prezencie, jest nadzieją, bezcennym skarbem, który pomorze przetrwać 
najmłodszym trudny czas pandemii, wprowadzając je tym samym w okres magicznych 
świąt Bożego Narodzenia. 

Caritas od wielu lat prowadzi akcje skierowaną do najmłodszych pn. „Na ratunek 
Choince”, w której udział biorą dzieci i młodzież z diecezji drohiczyńskiej, miedzy innymi 
uczęszczające na świetlice socjoterapeutyczne Caritas w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, 
Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Rudce oraz podopieczni z Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej „Helenka” i Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, 
dzieci i młodzież z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Baci-
kach Średnich oraz wielu innych podopiecznych Caritas. Nasi pomocnicy Świętego Mikołaja  
odwiedzili, także Dom Dziecka w Białowieży.

 W okresie przedświątecznym Caritas organizowała spotkania dla dzieci, podczas których 
wspólnie śpiewały kolędy, przygotowywały jasełka. Nie zabrakło oczywiście gościa specjal-
nego – św. Mikołaja, który przyjeżdżał do nich z dalekiej mroźnej krainy, by wręczyć im wy-
marzone prezenty, zabawki, gry edukacyjne, piłki, książki i wiele innych gadżetów, nie wspo-
minając o słodkich upominkach. Czas wspólnego kolędowania i oczekiwania na św. Mikołaja, 
był bezcenny, na trwale zapisał się w pamięci dzieci, jako czas odetchnienia od problemów 

dnia codziennego oraz nadziei na speł-
nianie ich najskrytszych marzeń. 

Od wielu lat, Mikołajkowi pomoc-
nicy pomagają Caritas Drohiczyn speł-
niać marzenia dziecięce. Dzięki ich 
pomocy w tym roku, mimo pandemii 
udało się przygotować ponad 200 pre-
zentów dla najmłodszych. W tym roku 
paczki powstały dzięki zaangażowaniu: 
Urzędu Miasta Węgrów, Urzędu Mia-
sta Siemiatycze, Kulczyk Foundation, 
Caritas Polska, Suempol.

Chęć pomocy przygotowania pa-
czek zadeklarowali, także w tym roku 
pracownicy następujących firm: Alior 
Bank S.A., PERN S.A., GAZ-SYSTEM 
S.A., PGNiG Gazoprojekt S.A, PGNiG 
Termika Energetyka Przemysłowa S.A. 

Od wielu lat ofiarowane przez ludzi 
dobrego serca prezenty, Caritas prze-
kazuje dzieciom z terenu Diecezji Dro-
hiczyńskiej. Każdy z Nas może zostać 
pomocnikiem św. Mikołaja, do czego 
serdecznie zachęcamy.

Program Żółty Talerz nie za-
pomina o swoich podopiecznych, 
którzy w obecnej sytuacji pande-
micznej szczególnie potrzebują 
wsparcia i zainteresowania. Tym 
drobnym gestem pokazaliśmy 
naszym podopiecznym ze Świe-
tlic Socjoterapeutycznych paczki, 
chcąc sprawić radość i uśmiech 
na ich dziecięcych twarzach.  
W przekazywanych paczkach 
znalazły się pełnowartościowe 
produkty, z których można było 
także przygotować pyszny i zdro-
wy posiłek. 

Czasy są niełatwe, ale chcemy, 
aby odrobina radości gościła we 
wszystkich domach do których 
docieramy z pomocą. Dlatego  
do naszych świątecznych paczek, 
dołączyliśmy również słodycze.

Świąteczne 
paczki  
dla dzieci  
z Żółtego  
Talerza!
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Z okazji setnej rocz-
nicy urodzin Św. Jana 
Pawła II Caritas naszej 
diecezji, pragnie przy-
wołać cząstkę historii 
oraz działania związane  
z pielęgnacją dziedzictwa 
Papieża Polaka.

Dnia 9 lutego 2000r., 
w roku Wielkiego Jubi-
leuszu Narodzenia Pań-
skiego, został erygowany 
Dekretem Biskupa Dro-
hiczyńskiego Antoniego 
Pacyfika Dydycza, Dom 
Miłosierdzia im. Jana 
Pawła II Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej. To żywy pomnik Papieża i dowód wdzięczności  
za Jego wizytę w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r.

W roku 2013 dzięki życzliwości ks. Biskupa Antoniego Dydy-
cza, Dom Miłosierdzia otrzymał relikwie I stopnia (błogosławio-
nego w tym czasie) Jana Pawła II. Dekret prawdziwość relikwii 
został potwierdzony przez ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego 
wieloletniego sekretarza Jana Pawła II. Dyrektor Domu Miło-
sierdzia ks. Rafał Romańczuk umieścił Je w relikwiarzu przezna-
czonym do publicznego kultu. Dzięki temu każdy, kto przebywa  
w Domu Miłosierdzia ma możliwość modlitwy za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II oddając cześć Jego świętym relikwiom.

Dom Miłosierdzia jest żywym pomnikiem upamiętniają-
cym pontyfikat Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który apelował 
o „nową wyobraźnię miłosierdzia”. Wszystkie dzieła Caritas 
umiejscowione w tym budynku są realizacją tego nauczania: ja-
dłodajnia, świetlica dla dzieci, Warsztat Terapii Zajęciowej, Die-
cezjalny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wypoży-
czalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Spotkań i Dialogu.  

W budynku znajdują się liczne wizerunki Świętego Papieża  
w tym ten najnowszy – witraż w kaplicy, wykonany z okazji 
25-lecia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Pamiętamy i pielęgnu-
jemy dziedzictwo nauczania Ojca Świętego i przesłanie Miłosier-
dzia Bożego. Bogu niech będą dzięki za Świętego Jana Pawła II 
– wielkiego Polaka, Papieża.

Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej  
- żywy pomnik Papieża Polaka

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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UWAgA!  
Istotne informacje 
o zmianach!

Od dnia 26 listo-
pada 2020 r. obowią-
zuje nowe kryterium 
dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodo-
wego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  
Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zestaw dla osoby na Podprogram 2020 obejmuje 
artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe
• groszek z marchewką 3,20 kg,
• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
• buraczki wiórki 1,40 kg,
• powidła śliwkowe 1,50 kg,
• mus jabłkowy 1,44 kg,
• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2) Artykuły skrobiowe
• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,
• płatki owsiane 1,00 kg,
• ryż biały 2,00 kg,
• kasza jęczmienna 1,50 kg,
• herbatniki maślane 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne
• mleko UHT 7 1,
• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4) Artykuły mięsne
• szynka drobiowa 2,40 kg,
• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
• pasztet drobiowy 0,32 kg,
• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5) Cukier
• cukier biały 4,00 kg,
• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze
• olej rzepakowy 4,00 1.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, 
od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwali-
fikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 Podprogram 2020. Zachęcamy do zapoznania się  
z treścią zmiany wytycznych oraz nowymi wzorami  
skierowań do POPŻ Podprogram 2020 na: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020.

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatyw-
na, której celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, 
szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz rzeczowa po-
moc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania 
się potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku co-
dziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Od roku 1995 kilkaset tysięcy skarbonek trafia do parafii na tere-
nie całej Polski, w tym roku będzie to 11 tysięcy skarbonek miłosier-
dzia. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek 
są wyrazem ich osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz 
drugiego człowieka. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez 
Caritas parafialne i diecezjalne.

Baranki z białej czekolady
Tradycyjnie już Caritas w czasie Wielkiego 

Postu rozprowadza baranki wielkanocne. W tym 
roku, również będą one z białej czekolady, będą 
rozprowadzane w parafiach w ramach Wielka-
nocnego Dzieła Miłosierdzia. Zebrane środki będą 
przeznaczone na pomoc dla dzieci z ubogich ro-
dzin - wypoczynek, dożywianie i zajęcia świetlicowe. W diecezji drohi-
czyńskiej rozprowadzonych będzie około 5 tysięcy baranków. Baranki te 
są później umieszczane w koszyczku ze święconką.

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

Od września do grudnia br. Caritas Die-
cezji Drohiczyńskiej zrealizowała zadanie 
publiczne pod nazwą „Przeciwdziałanie 
skutkom epidemii COVID-19 w powiatach 
sokołowskim i węgrowskim”. W ramach 
realizowanego projektu została zorgani-
zowana pomoc w postaci obiadów – dwu-
daniowych, które były dowożone do osób 
przebywających na kwarantannie. Osoby 
zamknięte w swoich domach, których ro-
dziny były daleko, a pomoc sąsiedzka była 
ograniczona, zgłosiły się do Caritas w okresie pandemii – otrzymując 
ciepły posiłek dowożony do ich domów pod same drzwi. 

Przygotowane posiłki były urozmaicone, a przede wszystkim 
smaczne. Osoby przebywające w izolacji domowej miały utrudnioną 
możliwość przygotowania sobie posiłku, dzięki przekazaniu obiadów 
mogły posilić się pożywnym, ciepły, pełnowartościowym obiadem.

Akcja swoim zasięgiem objęła powiaty: sokołowski i węgrowski. 
Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego.

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, 
Podprogram 2020

WIELKOPOSTNE AKCJE 
CHARYTATYWNE CARITAS w 2021 roku

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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