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WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2015 

Serdecznie dziękujemy Księżom Proboszczom oraz Parafialnym Zespołom Caritas za 
pomoc i zaangażowanie przy realizacji akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2015r. 
Przypominamy, że: 
· rozliczenie parafii z Caritas diecezjalną jest następujące:  
mała świeca– 3,50 PLN 
duża świeca– 10,00 PLN; 
· nierozprowadzone świece należy zwrócić do magazynów Caritas w Zielonej Górze lub 
Gorzowie Wlkp. do dnia 31 stycznia 2016r. – zwrot nierozprowadzonych świec w tym 
terminie pozwoli nam oddać je do producenta zmniejszając koszty akcji.  
Dokonanie zwrotu po tym terminie, będzie stanowiło dodatkowe obciążenie dla parafii 
lub Parafialnego Zespołu Caritas; 
Termin rozliczenia finansowego mija dnia 31 stycznia 2016r. 

 Sylwia Grzyb, Tel. 600 990 394, e-mail: sgrzyb@caritas.pl 
  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE GŁOGÓW 2016 

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej, które odbędą się w terminie 19-21 lutego 2016r. w Głogowie (Dom 
„Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, ul. Novarese 2). Rekolekcje rozpoczną się w 
piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. 
Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w naszych spotkaniach, 
jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Rekolekcjach i dla których, tych kilka 
dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania podejmowane w Zespole.  
Informujemy, że podczas rekolekcji odbędzie się spotkanie wolontariuszy PZC z 
Dyrektorem- ks. Stanisławem Podfigórnym i pracownikami Caritas Diecezjalnej, na 
którym poruszone będą wszystkie najważniejsze tematy dotyczące działań PZC na 
najbliższy rok. W związku z tym prosimy o obecność przynajmniej jednego 
przedstawiciela Parafialnego Zespołu Caritas na rekolekcjach. 
Nie ma limitu osób z jednego PZC.  
Zgłoszeń można dokonać telefonicznie.  
Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby.  
Opłaty należy przekazać na konto Caritas diecezji, najpóźniej na tydzień przed 
rozpoczęciem rekolekcji.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 

 Sylwia Grzyb TEL. 600 990 394, e-mail: sgrzyb@caritas.pl 
  

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC 

Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas, w zakładce „Pliki do pobrania- Parafialne 
Zespoły Caritas- Sprawozdania”, znajduje się formularz Sprawozdania z działalności PZC 
za rok 2015. Termin składania sprawozdań mija 31 marca 2016r. Terminowe 
przekazanie sprawozdań, umożliwi nam przygotowanie sprawozdania dla Caritas 
Polska. W przypadku pytań lub wątpliwości podczas przygotowywania dokumentów 
prosimy o kontakt telefoniczny. 
Kontakt: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl; Tel. 600 900 394 

IX OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS- DZIĘKUJEMY 

W dniach 11-12 grudnia 2015 roku Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z 
siedzibą w Zielonej Górze (ul. Bema 32-34, 65–170 Zielona Góra) przeprowadziła 
zbiórkę publiczną w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności pod hasłem 
„Tak, pomagam!”. 
W akcji wzięło udział 65 Parafialnych Zespołów Caritas z całej Diecezji. Łącznie w 
sklepach i kościołach: 

Zebrano ponad 36 ton  żywności  
W sumie pomoc otrzymało około 7500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej z terenu Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej, w tym osoby samotne, 
bezdomne, rodziny wielodzietne. Paczki zostały wydane potrzebującym przed Świętami 
Bożego Narodzenia. 
Ogółem w akcji udział wzięło 1300 wolontariuszy. 
Bardzo dziękujemy wszystkim Parafialnym Zespołom Caritas, które wzięły udział w akcji. 
Zachęcamy do udziału w kolejnych zbiórkach. 

X OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 

Już wkrótce odbędzie się X Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, 
pomagam” w sklepach na terenie całej Diecezji. Będzie to termin ogólnopolski, ustalony 
przez Caritas Polska. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i 
parafie, przy których nie istnieje PZC. 
Zapraszamy Parafialne Zespoły Caritas oraz parafie, przy których nie istnieje PZC 
do włączenia się do akcji. Przygotowane zostaną plakaty, ulotki oraz identyfikatory dla 
wolontariuszy, które dostarczone zostaną do parafii. Deklaracje udziału można składać 
listownie, telefonicznie lub pocztą e-mail. Szczegóły dotyczące wielkanocnej zbiórki 
żywności na stronie WWW Caritas Diecezjalnej oraz na spotkaniach dla PZC. 

1% PODATKU DLA CARITAS 

Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Caritas diecezjalna, wzorem lat ubiegłych, 
realizuje kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest zachęcanie podatników 

 Dominika Danielak, tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl 

 Dominika Danielak, tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas. Ponieważ okres rozliczeń 
podatkowych jest długi – trwa do końca kwietnia – nasza kampania będzie miała kilka 
etapów. Dzięki temu, będziemy co jakiś czas przypominać o możliwości przekazania 1% 
dla Caritas. Już teraz istnieje możliwość przekazania podatku przez płatników podatku 
zryczałtowanego, którzy rozliczają się do końca m-ca stycznia. 
W ramach akcji, przygotowane zostały plakaty oraz ulotki informacyjne. Prosimy parafie 
i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Materiały związane z promocją akcji 
(plakaty i ulotki) przekazane zostały do parafii. Dotychczas zgromadzone środki 
pozwoliły na sfinansowanie wielu działań i podjęcie nowych wyzwań na terenie diecezji. 
W ubiegłych latach część środków była przekazywana na cele PZC, a pozostała kwota na 
cele publiczne realizowane przez Caritas diecezjalną. Prosimy o pomoc w promocji 
akcji, gdyż zgromadzone środki, w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni, trafiają 
do mieszkańców parafii. 
JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? 
W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą 
chcemy oddać nasz 1%. 

Numer KRS naszej Caritas to: 226818 

 Anna Maria Fedurek, Tel. 600 990 377; amfedurek@caritas.pl  

ZBLIŻA SIĘ ROZLICZENIE PROGRAMU SKRZYDŁA 

Przypominamy wszystkim Opiekunom Skrzydlatych o zbliżającym się terminie 
rozliczenia stypendium w ramach Programu Skrzydła. Wzór rozliczenia dostępny jest na 
naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy Stypendysta piszę list do Darczyńcy na 
zakończenie semestru szkolnego. Treść listu powinna zawierać informacje podane w 
instrukcji dla Opiekuna. Bardzo proszę o sprawdzanie faktur: czy zgadza się adres i NIP 
oraz czy faktura nie zawiera niekwalifikowanych pozycji. Rozliczenie, faktury oraz list dla 
Darczyńcy należy przesłać do 30 stycznia na adres Caritas Diecezji zielonogórsko – 
Gorzowskiej,  Bema 32–34; 65–170 Zielona Góra.  
Kontakt: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ 

Chcesz dać dziecku radość? 
Chcesz pomóc dziecku w nauce? 

Chcesz wywołać uśmiech? 
Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! 

Do Caritas Diecezjalnej wpłynęło 93 wnioski z prośbą o pomoc, na przyznanie 
stypendium oczekuje 12 dzieci.  
Koszt stypendium to 150zł miesięcznie. Pomóżmy pozostałym dzieciom choć w II 
semestrze.   
Jak można zostać Darczyńcą Programu Skrzydła? 

mailto:amfedurek@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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Wystarczy wysłać deklarację Darczyńcy(do pobrania na stronie). 
Wypełnioną deklarację należy odesłać na adres Caritas Diecezjalnej: 
ul. Bema 32–34; 65–170 Zielona Góra 
Po otrzymaniu wniosku oraz pierwszej wpłaty, Darczyńca otrzyma opis Podopiecznego, 
przyznanego mu przez koordynatora Programu Skrzydła. 
Koordynator Programu: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600986494 
 

SZKOLENIA- CENTRUM WOLONTARIATU CARITAS 

Centrum Wolontariatu Caritas przypomina o możliwości przeszkolenia swoich 
wolontariuszy z SKC lub placówek prowadzonych przez PZC z zakresu:  
„ Ja – wolontariusz”  
„Kreatywność w pracy wolontariusza”  
Szczegóły u koordynatora: Dominika Danielak  
tel. 600 986 494            
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2016 

Wzorem lat ubiegłych, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przystąpiła do 
ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna Wielkopostna”. Akcja ta polega na składaniu, przez 
okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie przygotowanych na ten cel 
tekturowych skarbonek. Udział PZC w Akcji jest dobrowolny. Skarbonki przekazane 
zostaną zainteresowanym Parafialnym  Zespołom Caritas, które brały już  udział w Akcji 
w latach  ubiegłych oraz tym, które chcą się do niej przyłączyć. Ofiary zebrane podczas 
akcji w 90 procentach pozostają do dyspozycji PZC,10 procent prosimy o przekazanie 
do Caritas Diecezjalnej wraz z krótkim podsumowaniem Akcji. Sugerujemy, aby 
zebrane w ten sposób środki przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z  pomocą 
dla osób starszych i dzieci. 
Uczestniczące w dziele dzieci i młodzież, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z 
drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas oraz 
biorą udział w katechezach na temat sytuacji ludzi biednych i potrzebujących pomocy. 
Po zakończeniu akcji zebrane fundusze przeznaczone są również na cele Szkolnych Kół 
Caritas.  

Zgłoszenia udziału w Jałmużnie Wielkopostnej do 25 stycznia br. 

 

Dominika Danielak 
tel. 600 986 494; wolontariat.zg@caritas.pl (Szkolne Koła Caritas) 
Sylwia Grzyb  
Tel. 600 990 394; sgrzyb@caritas.pl  (Parafialne Zespoły Caritas) 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:bszuszkiewicz@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
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ZAKOCHANI DLA CHORYCH 

Wzorem ubiegłorocznych doświadczeń, zapraszamy opiekunów i wolontariuszy 
Szkolnych Kół Caritas do zorganizowania akcji „Zakochani dla Chorych” (luty).  
Szkolne Koła Caritas, które zdecydują się realizować tę akcję, prosimy o kontakt, 
ponieważ media są zainteresowane działaniami SKC i chętnie przyjadą do Państwa 
szkoły zrobić materiał. Kilka informacji o akcji: 11 lutego obchodzić będziemy XXIV 
Światowy Dzień Chorego. Termin ten zbiega się z dniem zakochanych, który w tradycji 
obchodzimy dnia 14 lutego. Jest to dobry czas na zorganizowanie wspólnej akcji na 
rzecz osób chorych. W latach ubiegłych wolontariusze z SKC podczas przerw 
międzylekcyjnych prowadzili sprzedaż ciast, gofrów, popcornu, napojów, gadżetów 
walentynkowych: np. kartek, serduszek, a także zbiórek pieniężnych, z których dochód 
przeznaczyli na leczenie i rehabilitację osób chorych z własnego środowiska (szkoły, 
miejscowości, osiedla). Celem akcji  „Zakochani dla chorych” jest  uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych.  
Zachęcamy do organizacji akcji! 

KONKURS MIŁOSIERDZIE W PRAKTYCE 

W Roku Miłosierdzia Bożego ogłoszonym przez Papieża Franciszka, Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza wszystkich diecezjan do udziału w konkursie pt. 
„Miłosierdzie w praktyce- w codzienności”. 
Konkurs ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi, abyśmy „…byli miłosierni jak Ojciec 
nasz jest miłosierny”. (Łk 6,36) 
Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych: 
1. Wszystkich Diecezjan (dorosłych, młodzież i dzieci) zapraszamy do opisu historii 

Miłosierdzia (z życia wzięte…) 
2. Dorosłych zapraszamy do konkursu fotograficznego, prace powinny ukazywać 

miłosierdzie na co dzień. 
3. Dzieci zapraszamy do przygotowania plakatu ukazującego Miłosierdzie w 

codzienności dowolną techniką plastyczną. 
4. Młodzież zapraszamy do przygotowania plakatu ukazującego Miłosierdzie w 

codzienności przy użyciu programów graficznych, komputerowych itp.  
Prace należy zapisać w formatach PDF(plakat) oraz JPG(zdjęcia), w nazwie pliku podać 
imię i nazwisko. 
Dla zwycięzców przewidziane są cenne i wartościowe nagrody. 
Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
wolontariat.zg@caritas.pl 
Termin zgłaszania prac: do 1 marca 2016r.  

 Dominika Danielak, tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana zostanie wystawa najciekawszych i 
zwycięskich prac. Wyniki konkursu opublikujemy również na naszej stronie 
internetowej oraz profilach społecznościowych. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 
 
Więcej szczegółów: tel. 600 986 494, mail: wolontariat.zg@caritas.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra 

ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel. 535 44 25 44 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl

