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„Ziarno Dobroci” Przekaż 1% podatku dla podopiecznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - KRS 0000442509

W dzisiejszych czasach określenie SENIOR, brzmi 
nieco inaczej niż kiedyś. To już nie jest „sędziwy 

starzec” - pochylony, samotny i zamknięty w zaciszu do-
mowym dziadek. 

Dzisiaj SENIOR to aktywny, pełen wigoru i chęci do życia 
człowiek. Patrząc na naszych podopiecznych SENIORÓW, 
widzę wspaniałych, doświadczonych życiem ludzi, którzy 
spełniają swoje marzenia. 

Nawet jakieś niedomagania i choroby nie zakłócają tej 
werwy i pogody ducha. SENIORZY są nam bardzo potrzeb-
ni! Od Nich powinniśmy się uczyć mądrości płynącej nie           
z wykształcenia, ale z życia.Możemy czerpać zapał i energię, 
która nie jest dziś popularną cechą wśród młodych, gdzie 
zniechęcenie i apatia bierze górę. Od Nich powinniśmy 
zaszczepiać w sobie to „chcenie”, żeby nam się chciało… 
wstawać każdego dnia i iść do przodu. Od Nich trzeba uczyć 
się na nowo nadziei, by nie popadać w marazm, by żyć 
pełną piersią, nawet wbrew światu.

Zaprzeczeniem dzisiejszego świata: przepełnionego kul-
tem ciała, poprawianego piękna i pogoni za karierą oraz 
pieniądzem, jest życie naszych kochanych SENIORÓW. 

Kiedyś mówiliśmy, że nie wypada, że nie można, a jed-
nak „da się” i to jest zasługa SENIORÓW, których nie można 
spychać na margines zapomnienia. Nawet media pokazują 
dziś, że SENIOR może cieszyć się życiem i nie będzie to 
smutna jesień, ale piękna, wiosna.

CARITAS DZIĘKUJE SENIOROM za to jacy są, za świa-
dectwo ich życia. Zapraszamy do uczestniczenia w naszych 
projektach dedykowanych właśnie Im. Jesteśmy dumni 
z SENIORÓW, a szacunek i modlitwa, niech będą naszym 
wyrazem troski o nich.

Ks. kan. dr Łukasz Gołębiewski
Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

S łysząc słowo „senior”, od razu moja myśl biegnie do 
nieżyjących już moich dziadków, a także wielu wspa-

niałych, starszych osób, które spotykam na swojej drodze. 
Mówię wspaniałych, gdyż wiele nauczyłem się od tych ludzi. 

Przede wszystkim pokory w podchodzeniu do życia. Nasi 
dziadkowie wychowywali się w zupełnie innych czasach, 
kiedy jak wspominają, nie było tylu dostępnych rzeczy, cho-
ciażby w sklepach i więcej trudu trzeba było włożyć, aby 
cokolwiek zdobyć. Ale też nie narzekają na tamte czasy, 
wspominają je z sentymentem. 

Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Świat bardzo poszedł 
do przodu, co sprawia że wielu seniorów nie potrafi od-
naleźć się w realiach współczesnego życia. Co nie zmienia 
faktu, że ich zdobyte doświadczenie,jest dla nas kopalnią 
wiedzy i porad na życie. Jako ksiądz najczęściej mam oka-
zję na dłuższą rozmowę z seniorami podczas odwiedzin 
duszpasterskich, tzw. kolędy, czy też udając się z posługą 
sakramentalną. 

Zawsze, jeśli tylko pozwala im zdrowie, pragną poroz-
mawiać, wygadać się, powspominać swoje dawne lata. Przy 
różnych okazjach podzielą się cenną poradą, podpowiedzią, 
jak oni widzą sytuację, co by zrobili na moim miejscu. 

Człowiek z czasem nabiera doświadczenia, życie nas 
uczy, zatem z wiekiem inaczej patrzymy na pewne sprawy. 
Bardzo cenię sobie kontakt z seniorami. Niezwykła radość 
i goszczący na ustach uśmiech, że ktoś o nich pamięta, że 
chce zajrzeć, porozmawiać. Nieoceniona jest obecność             
i rola seniorów w życiu. Mimo że, starość nie jest modna 
i atrakcyjna, bardziej wolimy doceniać młodość, powinni-
śmy pomyśleć, że przecież, prędzej czy później sami zesta-
rzejemy się.

Ks. Tomasz Łapiński
wikariusz Parafia Narodzenia N.M.P 

w Kosowie Lackim

Ocalić od zapomnienia

Córka zmarła w wieku 37 lat, od tego czasu staram się zrozumieć drugiego czło-
wieka. Wpadłam rowerem w koleiny, sąsiadka przychodziła do mnie codziennie… 
Te i inne autentyczne historie seniorzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej opisali 
w wyznaniach pt. ”Ocalić od zapomnienia”

W październiku Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zorgani-
zował w Domu Miłosierdzia Bożego spotkanie inte-

gracyjne dla seniorów. Odbyło się ono w formie po-
gawędki, tematem przewodnim rozmów była 
pomoc drugiemu człowiekowi. Moderatora-
mi dialogu byli pracownicy Caritas. Zada-
wali seniorom pytania, na które każdy 
chętny mógł wypowiedzieć się przed 
zgromadzonymi gośćmi.

Warto rozmawiać
Debata toczyła się również mię-

dzy uczestnikami, mówili oni czym 
dla nich jest pomaganie, co w ich ży-
ciu oznacza wolontariat i jak w życiu 
codziennym można stać się dobrym 
Samarytaninem. Dyskusja wywołała 
wiele emocji i wspomnień, pojawiły się 
również łzy i smutek wywołany doświad-
czeniami zgromadzonymi przez lata, dały one 
upust podczas spotkania. Pojawiły się tam osoby w 
wielu odmiennych od siebie sytuacjach życiowych. Były tam 

osoby samotne, schorowane, ze szczególnymi potrzebami, ale 
także z wielopokoleniowych rodzin przeżywających, szczęśliwą 

jesień życia i cieszące się dobrym zdrowiem.
Uczestnicy korzystając ze spotkania wymie-
niali się swoimi życiowymi epizodami, radzili 

sobie nawzajem jednocześnie ucząc się 
jak można postępować w danych sytu-

acjach.

Pomocna dłoń
Seniorzy z rozrzewnieniem przypo-
minali sobie o pomocy, którą kiedyś 
od kogoś otrzymali i sami komuś ją 
podarowali. Pojawiły się też gorzkie 
momenty, historie bez „happy endu” 

o tym kiedy pomocna dłoń nie nade-
szła choć była bardzo potrzebna.

Własna historia
Między uczestnikami zostały rozdane puste 

kartki, wszyscy chętni mogli na nich opisać swoje hi-
storie. Większość ochoczo przystąpiła do przelewania swych 
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Nauka chwytania momentów
Pod tym tytułem odbył się cykl paź-
dziernikowych warsztatów fotogra-
ficznych prowadzonych przez Panią 
Monikę Szczepańczyk. Czy uczestni-
cy dzięki tym zajęciom będą chęt-
niej sięgać po aparat fotograficzny?

P ani Monika zapoznała seniorów z techniką obsłu-
gi aparatu fotograficznego. Świat codziennie idzie 

do przodu, podążają za tym też zmiany technologicz-
ne. Świetność starszych aparatów takich jak Zenit czy 
Agfa dawno już minęła. Obecne urządzenia są znacznie 
trudniejsze w obsłudze, dlatego Caritas Diecezji Drohi-
czyńskiej postanowiła seniorom przedstawić to zagad-
nienie w sposób przystępny. Seniorzy przyswoili wiedzę 
z zakresu naświetlania zdjęć, opcji migawki i ustawiania 
przesłony. Może dzięki tym warsztatom, ktoś z nich od-
kryje nową pasję?

TEKST: Jakub Olszewski

Seniorzy. Coraz częściej 
potrzebują pomocy!
Od kilku lat następuje wzrost ubóstwa 
wśród osób starszych, wiele z nich nie 
jest w stanie zapewnić sobie podstawo-
wych potrzeb życiowych. Jak reaguje na 
to Caritas i jakie podejmuje działania?

P ani Krystyna mieszkanka Bielska Podlaskiego ma 70 lat, 
od 4 lat jest na emeryturze. W życiu zawodowym była 

nauczycielką w jednej z bielskich szkół podstawowych. Zawo-
dowo jest osobą spełnioną i jak sama dodaje „Uczenie i  nauka 
maluchów przysparzała mi wiele radości. Byłam dumna, gdy 
moi uczniowie odkrywali świat wiedzy i umiejętnie tą wie-
dzę wykorzystywali”. W życiu prywatnym Pani Krystyny nie 
wszystko poukładało się tak jak sobie tego życzyła „Mąż zginął 
3 lata temu w wypadku samochodowym, dzieci nigdy nie mie-
liśmy a z rodziną nie utrzymujemy kontaktów. Przez znaczną 
odległość, która nas dzieli… jestem samotna”. Pani Krystyna 
pomimo 40 lat pracy otrzymuje niewielką emeryturę „Mąż 
całe życie pracował na czarno, za niego nic nie dostaje” - do-
powiada seniorka. Świadczenie, które otrzymuje mieszkanka 
Bielska nie wystarcza jej na pokrycie wszystkich opłat, wykup 
leków i zakup jedzenia.

Emerytowana nauczycielka zaczęła szukać pomocy
Pani Krystyna przeglądając wyszukiwarkę internetową trafiła 
na stronę Caritas Polska, tam przeczytała o możliwości wspar-
cia poprzez kartę „Na codzienne zakupy”. Seniorka chwyciła za 
telefon i po nawiązaniu połączenia przedstawiła swoją sytu-
ację. Pracownik Caritas potwierdził jej, że jest uprawniona do 
takiej formy pomocy i powinna zgłosić się do swojego lokal-
nego oddziału Caritas, czyli do Diecezji Drohiczyńskiej. Wspo-
mniał również o konieczności przygotowania na tą wizytę kilku 
danych takich jak: wiek i data urodzenia, określenie sytuacji 
życiowej i materialnej, informację czy ktoś mieszka wraz z nią, 
a jeśli tak to ile jest tych osób oraz potwierdzenie dochodów 
w postaci odcinka z renty bądź emerytury.

Pismo zostało wysłane, co dalej?
Dalszy proces zazwyczaj przebiega następująco. Caritas diece-
zjalna wyznacza wolontariusza, który spotyka się z seniorem, 
weryfikuje sytuację życiową i wypełnia niezbędne dokumenty. 
Koordynator programu sprawdza otrzymaną dokumentację 
i po akceptacji wniosku przekazuje kartę wolontariuszowi, 
który jest odpowiedzialny za dostarczenie jej seniorowi oraz 
opiekę przez cały okres trwania programu. Od momentu 
odebrania, karta jest ważna i aktywna oraz każdego miesiąca 
zasilana kwotą w wysokości 150 złotych. Moment odebrania 
jest dla Pani Krystyny wzruszający „Dzięki temu nie będę już 
musiała się martwić o żywność… jestem bardzo szczęśliwa” - 

doświadczeń na papier, dla niektórych wspomnienia były zbyt 
bolesne i przykre żeby je opisywać toteż nie chcieli się nimi 
dzielić co dla pozostałych było całkowicie zrozumiałe, ponie-
waż pisanie o wolontariacie i pomocy jest ściśle związane 
z  przeżyciami. Podczas tych zajęć można było zaobserwować 
zadumanie i troski malujące się na twarzach seniorów. Były 
również uśmiechy - oznaki pozytywnych emocji, które działały 
budująco i pokrzepiająco dla innych uczestników.

Pracownik Caritas pyta czy ktoś ze zgromadzonych chce 
podzielić się na forum swoimi doświadczeniami. Zgłasza się 
kilka osób, których historie chwytają uczestników za serce. 
Pojawiały się łzy i wzruszenie. „Jestem osobą samotną, moi 
rodzice nie żyją, córka zmarła w wieku 37 lat. Umiem docenić 
drugiego człowieka który pomaga” - opowiada jeden z gości, 
pragnie on zachować anonimowość. „W ubiegłym roku wybra-
łam się rowerem do lasu na jagody. Pech sprawił, że wjecha-
łam w koleinę i spadłam z roweru, złamałam rękę(…) z pomocą 
przyszła mi koleżanka, przychodziła codziennie, pomagała mi 
w codziennych obowiązkach domowych tak długo jak tego 
potrzebowałam” - opowiada pani Alicja. Część z uczestników 
nie przedstawiała swoich przeżyć publicznie i pozostawiła je 
w formie świadectwa dla innych, tych pomagających i pomocy 
potrzebujących. „Tak żeby inni mogli kiedyś o nas przeczytać, 
o tym co robiliśmy, co inni dla nas zrobili, żeby coś po nas 
zostało… żeby nas ocalić od zapomnienia”.

TEKST: Jakub Olszewski
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Seniorzy chętnię chłonęli wiedzę.

Seniorzy w trakcie pisania wyznań

Seniorzy przy pracy
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To hasło było kluczem warsztatów             
z redagowania prowadzonych przez 
wolontariusza Jakuba. Jakie nowe 
umiejętności przyswoili uczestnicy?

W iele uśmiechów i zamieszania wywołały lekcje, które 
seniorzy odbyli w trakcie realizacji projektu poświę-

conemu w całości osobom starszym. W październiku odbyły 
się zajęcia fotograficzne, a już miesiąc później miały miejsce 
prelekcje z zakresu redagowania i pisania. 

Zadaniem postawionym przed uczestnikami było opisanie 
otaczającego ich świata. W tym celu udali się oni przed bu-
dynek Domu Miłosierdzia z zamiarem obserwacji przyrody, 
różnych zjawisk i ludzi. Wolontariusz Jakub wspomagał senio-
rów, służył radą i pomocą w doborze słów czy tematu. Było 
to zajęcie pobudzające i rozpalające na nowo młodzieńczą 
chęć odkrywania nieznanych. Choć nie była to podróż daleka 
w sensie fizycznym, uczestnicy duchem i zapałem pokazali, że 
wrócili do swych młodych lat. Po napisaniu ponownie pojawili 
się w budynku Domu Miłosierdzia i przy poczęstunku oraz 
kawie i herbacie, wspólnymi siłami wybrali najlepszą pracę. 
Laureat został nagrodzony gromkimi brawami.

TEKST: Jakub Olszewski

Wspomnienie Świętego Jana 
Pawła II
„Na samym początku msza wyglądała jak każda inna, lecz gdy nadszedł czas ka-
zania narodziła się w nas chęć życia” - tak o spotkaniu z Ojcem Świętym opo-
wiada Pani Elżbieta uczestniczka warsztatów dla seniorów. Na łamach „Ziarna 
Dobroci” pubilkujemy jej świadectwo. 

mówi wzruszona seniorka.

Seniorzy potrzebują pomocy
W pierwszej edycji programu wydanych zostało 5300 kart, 
a w roku bieżącym jest to aż 11 tysięcy. „Misją Fundacji Bie-
dronki jest pomoc seniorom(…) Dla nas ważne jest, że dociera-
my do najbardziej potrzebujących osób starszych, dla których 
te 150 zł miesięcznie naprawdę stanowi znaczącą pomoc” 
- mówi Katarzyna Scheer prezeska Fundacji Biedronki.
 

Wraz z większą ilością uczestników rośnie wartość 
pomocy. W obecnej edycji wyniesie ona 17,6 mln zł i 
potrwa przez 10 miesięcy w okresie od 01.04.2021 do 
31.01.2022. Caritas oraz Fundacja Biedronki liczą na to, 
że program ułatwi życie codzienne seniorów i zmniejszy 
poziom ubóstwa wśród nich. 

TEKST: Jakub Olszewski
ZDJĘCIA: Fundacja Biedronki, domena publiczna

Pisanie kluczem do 
wieczności

P ierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbyła się 
w czerwcu 1979 roku, w Warszawie. W momencie kie-

dy Jan Paweł II wylądował na polskiej ziemi we wszystkich 
kościołach w kraju rozbrzmiały dzwony. Pojechałam tam 
pociągiem, lecz zobaczenie Papieża nie było wcale tak ła-
twym wyzwaniem. Aby wejść na Plac Zwycięstwa trzeba było 
mieć specjalne przepustki, 
które dostawało się w swo-
ich parafiach. Na miejscu 
plac został podzielony na 
sektory, do których wpusz-
czano poszczególne osoby. 
Podzielenie na grupy miało 
na celu zmniejszenie ilości 
tłumu, przed wejściem było 
dużo straży, wojska i służ-
by medycznej aby pilnować 
porządku. Uczucie, które 
towa¬rzyszyło mi podczas 

spotkania było czymś niewiarygodnym w tych trudnych dla 
Polaków czasach.

W sercach wielu z obecnych tam osób odrodziła się wia-
ra, że życie może stać się dużo lepsze. Możliwość podania 
ręki tak ważnej w moim życiu osobie, była spełnieniem naj-
większych marzeń.

Msza Święta odbyła się 
przede wszystkim w bardzo 
wyjątkowym miejscu dla 
wielu Polaków, a mianowicie 
przy grobie Nieznanego Żoł-
nierza co miało wymowny 
charakter, gdyż jest to miej-
sce upamiętniające wielu Po-
laków, którzy oddali życie za 
swoją ojczyznę. Na samym 
początku msza wyglądała jak 
każda inna, lecz gdy nadszedł 
czas kazania narodziła się 

Po wojnie nasza wiara została 
stłumiona przez zaborców 

i to właśnie Papież odbudował 
swoimi słowami cząstkę, 

każdego z nas. 
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Dał nam siły mówiąc: 
„Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi… Tej ziemi”

Seniorzy w terenie



Tanecznym krokiem ze 
śpiewem na ustach
Warsztaty artystyczno-wokalne były szansą na rozwój i rozrywkę, zorganizowa-
ne zostały z okazji międzynarodowego dnia seniora.

Ś piewy solowe oraz chóralne ożywiły gmach 
Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II. Sprawca-

mi hałasów wcale nie były hasające po pobliskim 
parku przedszkolaki, lecz ich babcie i dziadkowie. 
Wpadające do ucha melodie dźwięcznie roznosi-
ły się po okolicy. Seniorzy trenują przygotowaną 
przez nich aranżację muzyczno - taneczną. Prowa-
dząca zajęcia wolontariuszka Joanna pełniła rolę 
bardziej pomocnika niż nauczyciela. Okazało się 
że uczestnicy posiadają w większości uzdolnienia 
muzyczne i pomimo upływu lat, świetny słuch. 
„Trafiła mi się bardzo utalentowana grupa” - do-
daje z uśmiechem Joanna jednocześnie będąca 
w roli dyrygenta. Pilnuje, żeby grupa  nie wypadła 
z właśnie granego rytmu. Warsztaty były cyklem 
dwóch spotkań odbywających się w październiku, 
podczas których organizowano występ z okazji 
międzynarodowego Dnia Seniora. Publiczność na 
premierze stanowili pozostali uczestnicy oraz ich 
rodziny.

TEKST: Jakub Olszewski

„Ziarno Dobroci” Przekaż 1% podatku dla podopiecznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - KRS 0000442509

Był to człowiek, 
jakiego już nikt nigdy 

nie spotka przez najbliższe 
tysiąc lat dlatego też 

przecież nazywamy go 
kardynałem tysiąclecia.

w nas chęć życia. Po wojnie nasza wiara zosta-
ła stłumiona przez zaborców i to właśnie Papież 
odbudował swoimi słowami cząstkę każdego 
z nas. Dał nam siły mówiąc „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi… Tej ziemi”

Pokazał nam tymi słowami że wspiera nas 
duchowo w tym wszystkim i mimo tego, że nie 
ma go na codzień w Polsce, to razem z nami 
przeżywa sytuacje, w której myśmy się znaleźli.

Napisała: Pani Elżbieta

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach 
był drugim synem i najmłodszym z trojga dzieci Karola Wojtyły i Emilii 
z Kaczorowskich. Pierwsze święcenia przyjął 20.10.1946 r. w Krakowie 
a 16.10.1978 roku został wybrany na tron Piotrowy, przez wielu uważany 
za Papieża trzeciego tysiąclecia. Przez cały czas swej posługi aktywnie 
działał na rzecz potrzebujących,odbył wiele pielgrzymek. Był jednym ze 
sprawców obalenia w Polsce komunizmu. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku 
w 9666 dniu swojego pontyfikatu.

88 99
Uczestnicy w trakcie próby wokalnej.
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„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, 
trzeba jeszcze być człowiekiem”

Prymas Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia

Obok Papieża Polaka w XX wieku mie-
liśmy wiele znamienitych postaci, jed-
ną z nich jest beatyfikowany Kardynał 
Stefan Wyszyński. Jak wspominają 
go osoby mające zaszczyt spotkania 
z nim?

K ardynał Wyszyński był człowiekiem Ziemi Podlaskiej, uro-
dził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Społeczeń-

stwo widziało go jako obrońcę praw człowieka, 
narodu i kościoła, określany również mia-
nem męża stanu. Nie doczekał on wolnej 
Polski, umarł w wieku 80 lat w War-
szawie, cały czas będąc w służbie ko-
ścioła i narodu. Zostawił on wiele 
świadectw swoich czynów. O spo-
tkaniu z jedną z najważniejszych 
postaci polskiego kościoła opowie 
Pan Zbigniew.

Wolontariusz:
Jak wspomina Pan postać Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego? Jak go Pan 
zapamiętał? Czy wywarł wpływ na Po-
laków? Jeśli tak to jaki?

P. Zbigniew emerytowany elektryk: 
Kardynał Wyszyński wzbudza we mnie wiele emocji, był 

to człowiek o wielkim sercu, który pokazywał nam nadzieje 
na lepsze jutro.

Był to człowiek, jakiego już nikt nigdy nie spotka przez 
najbliższe tysiąc lat dlatego też przecież nazywamy go kardy-
nałem tysiąclecia. Jestem pewny że jego czyny dążyły do tego 
żeby każdemu Polakowi żyło się lepiej. Najważniejszą cechą 
jaką w sobie posiadał to przede wszystkim bezwarunkowa 
szczerość. Tak też prowadził kościół czyli zgodnie z prawdą 
przez co był narażony na ataki ze strony komunistów. Został 
również aresztowany co było dla mnie czymś nie do pomyśle-
nia. Pamiętam jak byłem młodym chłopcem i mama przyszła 

z informacjami o tym fakcie. Wzbudziło to we mnie 
przerażenie, lęk o to kto nas teraz poprowadzi? 

Był też moment, kiedy przyleciał do Polski 
Jan Paweł II. On także zauważył zasługi 

tego wielkiego człowieka.

Wolontariusz:
Jak może Pan podsumować postać 
Stefana Wyszyńskiego?

P. Zbigniew:
Nigdy nie spotkam już takiej oso-
by jak on. Dla mnie nie ma lep-

szego człowieka, który zrobił tak 
wiele w tamtych czasach dla naszej 

młodocianej społeczności. Cieszę się 
że mogłem go poznać, zobaczyć i żyć za 

jego czasów.

TEKST: Jakub Olszewski



Koperta, która ratuje życie
Na codzień ułatwia pracę służbom medycznym, 

jest odpowiedzialna za ratowanie życia i dzięki niej 
rodziny wiedzą czy z ich najbliższą osobą dzieje się 
coś złego. Przed Państwem Koperta życia Caritas.

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęca-
ją lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjal-
nie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, 
kontaktach do najbliższych i danych osobowych. 

Pakiet z takimi informacjami powinien być przecho-
wywany w lodówce, czyli miejscu, które jest praktycznie 
w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Ułatwia to pracę służb ratowniczych, dla których po-
stawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafne-
go leczenia ma duży wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
chorego.

Caritas we współpracy z Fundacją Biedronki z troski 
o osoby najstarsze dla wszystkich beneficjentów karty „Na 

codzienne zakupy” przygotował koperty, które wydawane 
były przez pracowników Caritas. Jednocześnie uświada-
miano seniorom na czym polega ta akcja i tłumaczono jak 
bardzo to profilaktyczne działanie jest potrzebne.

TEKST: kopertazycia.pl i Jakub Olszewski

„Ziarno Dobroci” Przekaż 1% podatku dla podopiecznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - KRS 0000442509

Warto pomagać
Wolontariusze i ich podopieczni z Parafialnego Zespołu Caritas parafii Stoczek 
Węgrowski opowiedzieli czym dla nich jest pomoc bliźniemu

N aukowcy donoszą „kontakty międzyludzkie ulegają po-
gorszeniu” Społeczeństwo jest ze sobą zżyte mniej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Czy w tej sytuacji pomaganie ma sens?
To pytanie zadali sobie podpodopieczni i wolontariusze 

Caritas w Stoczku z powiatu węgrowskiego. Na podstawie do-
świadczeń własnych i zasłyszanych opisywali historie związane 
z wolontariatem i pomaganiem.

Wspólnymi mianownikami tych prac był wniosek, że po-
magać warto, trzeba, że niektórzy bez pomocnej dłoni nie 
poradzą sobie w życiu codziennym. „Wolontariat jest bardzo 
potrzebny, przecież nie żyjemy na bezludnej wyspie kiedyś lu-
dzie pomagali sobie bezinteresownie. Przecież to normalny 
ludzki odruch że chce się pomóc słabszemu, potrzebującemu 
czy schorowanemu (...) Kiedyś to ja pomagałam dziś sama tej 
pomocy potrzebuje. Nie bądźmy obojętni na los drugiego czło-
wieka” - apeluje Pani Jadwiga, podopieczna Caritas w Stoczku.

Ponad 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie a 15 
milionów poniżej minimum socjalnego liczba osób potrzebu-
jących powiększa się z każdym rokiem.

TEKST: Jakub Olszewski

Świąteczne Spotkanie
Pandemia koronawirusa dotknęła całą ludzkość, zaburzony został rytm codziennego 
życia. Seniorzy z Bielska Podlaskiego oraz Sokołowa Podlaskiego pomimo wielu 
trudności postawili sobie za cel wspólne celebrowanie świąt Wielkiej Nocy.

Ś więta to czas radości i zadumy. Są czymś co trwa niezmien-
nie od setek lat. W najtrudniejszych momentach historii 

świata i ludzi pełniły rolę podpory i otuchy. Podopieczni senio-
rzy Caritas z Bielska Podlaskiego oraz Sokołowa Podlaskiego 
postanowili wspólnie świętować Wielkanoc. Sytuacja pande-
miczna w kraju nie pozwalała na spotkanie w kwietniu, lecz nie 
złamało to seniorów i spotkanie doszło do skutku w paździer-
niku. Odbyło się w Domu Miłosierdzia Bożego w Sokołowie 
Podlaskim. Stoły były suto zastawione wszelakimi potrawami 
dopasowanymi do uczestników, były danie mięsne, wegeta-
riańskie, z cukrem, bez cukru. Mnogość wyboru nie pozwalała 
wyjść głodnym komukolwiek. Nie obyło się bez wzruszających 
momentów. Przy stole wspólnie intonowano i śpiewano pieśni 
religijne, wymieniano się przepisami, pomysłami a rozmowy 
zdawały się nie mieć końca. Patrząc na seniorów można było 
wywnioskować że dzięki temu spotkaniu choć na chwilę ode-
rwali się od codziennych trosk.

TEKST: Jakub Olszewski

„Ziarno Dobroci”

Inicjator powstania gazetki:
Ks. dr Łukasz Gołębiowski
- Dyrektor Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej

Opracowanie i redakcja:
Jakub Olszewski

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

Druk:
Efekt Studio Sp. z.o.o ul. Tartaczna 4 

08-300 Sokołów Podlaski

CaritasDrohiczyn

„Ziarno Dobroci”

Przekaż 1% podatku 
dla Caritas Drohiczyn
KRS 0000442509

1010 1111

„Koperta życia Caritas” to karta, na której zapisane 
są podstawowe i aktualne informacje dotyczące 
domownika - seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, 
przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt 
do bliskiej osoby którą należy powiadomić w nagłych 
sytuacjach.

Składniki:
• Galaretki(3 różne)
• Słodka śmietana 36%  
• Biszkopty

Wykonanie:
• Galaretki rozpuść w 300 ml wrzątku.
• Przelej je do szerokich naczyń, naj-
lepiej gdyby galaretka miała wysokość 
około 1,5 cm. Wstaw do lodówki do 
stężenia
• Gotowe galaretki pokrój na kawałki 
• Drugą galaretkę krystaliczną rozpuść 
w 250 ml wrzątku i odstaw do wystu-
dzenia, aż zacznie tężeć.

Masa śmietanowa 

z galaretkami

• Schłodzoną śmietankę 36% ubij na 
sztywno, pod koniec wmiksuj tężejącą 
przezroczystą galaretkę.
• Ubitą śmietankę wymieszaj z pokro-
jonymi galaretkami.
• Przełóż masę śmietankową do for-
my z kominem. Na wierzch poukładaj 
okrągłe biszkopty.
• Odstaw na kilka godzin do schłodze-
nia do lodówki.

Śmietanowiec 

z galaretkami

Przepis i zdjęcie pochodzi ze strony 
wszystkiegoslodkiego.pl
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CARITAS  DIECEZJI  
DROHICZYŃSKIEJ
17-312 DROHICZYN, 
UL. KOŚCIELNA 10
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74 9221 0000 0029 8234 2000 0210
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Twoje wsparcie 
jest dla nas 
bardzo ważne.

DAROWIZNA

Dziękujemy!

Jeżeli podoba ci się to 
co robimy - wesprzyj 
naszą działalność 
jednorazową wpłatą.


