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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 2017. Termin składania sprawozdań mija 31 marca 2018r. 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, tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 
 

XIV OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 

 XIV Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” odbędzie się w 
dniach 9 i 10 marca br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji. Jest to 
termin ogólnopolski, ustalony przez Caritas Polska. 
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Sprawozdania ze zbiórki należy składać do Caritas Diecezjalnej do 4 kwietnia br.  
Prosimy o terminowe rozliczenie i przesłanie wszelkich list. 
Szczegóły dotyczące wielkanocnej zbiórki żywności na stronie WWW Caritas 
Diecezjalnej.  
Kontakt: Dominika Danielak e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600 986 494 
 

SZKOLENIA Z 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” 
Przypominamy również o tworzeniu nowych Szkolnych Kół Caritas.  
Kontakt:  Dominika Danielak, tel. 600 986 494, e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl  
 

1% PODATKU DLA CARITAS 

Czas rozliczeń podatkowych trwa. Caritas diecezjalna zachęca podatników do 
przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz działalności statutowej Caritas.  
W ramach akcji 1% do wszystkich parafii zostały przekazane plakaty oraz małe 
kalendarzyki. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. 
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. 

Niedziela 4 marca będzie ogólnodiecezjalną promocją akcji 1%podatku-100% 
serca. Proszę, by tego dnia PZC lub ministranci rozdawali Parafianom przy 
wyjściu z kościoła kalendarzyki (ważne, by każdy otrzymał kalendarzyk „do 
ręki”). 

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 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, tel. 794 932 323, e-mail: amfedurek@caritas.pl 
 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2018 

Nasza Caritas po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna 
Wielkopostna”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. 
Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek lub dowolnych 
domowych skarbonek, puszek itp. 
Do akcji włączają się szkoły i parafie na terenie całego kraju. Trafiło do nich ponad 
650 tysięcy Skarbonek Wielkopostnych, w naszej diecezji jest ich 3000 sztuk. 
Skarbonki Caritas przekazane już zostały zainteresowanym Parafialnym  Zespołom 
Caritas. Jeśli PZC lub SKC nie otrzymał skarbonek, można wymyślić formę dowolną akcji: 
skarbonki, puszki, kopertki itp. 
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.  
Ofiary zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na pomoc dla osób starszych, 
samotnych z terenu naszej diecezji. 
Poprzez akcję organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby 
starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.  
 „Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez 
Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła 
Ewangelickiego. Akcja odbywa się po raz. 23.  
 

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI – ZBIÓRKA KRWI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wraz z Urzędem Miejskim i Parafialnym 
Zespołem Caritas w Strzelcach Krajeńskich serdecznie zapraszają w dniu 06 marca 2018 
r. (wtorek) na zbiórkę krwi, która odbędzie się pod hasłem "Podaruj kroplę miłości".  
Zbiórka odbędzie się w godzinach 08.00 - 12.00 odbędzie w Sali sesyjnej urzędu. 
Kontakt: Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, e-mail: alukowiak@caritas.pl 
 

WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2018 

Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji przygotowuje Wielkanocną Akcję, w ramach której 
dystrybuowana będzie świeca. Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy zaproponować 
świecę na stół wielkanocny z woskową aplikacją Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Bardzo serdecznie prosimy Księdza Proboszcza o życzliwe potraktowanie naszej 
propozycji, która będzie w części cegiełką naszej diecezji na pomoc konkretnym 
rodzinom w Syrii, w Aleppo. Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej 
diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek. Ofiara za  
świecę to 15 zł. Rozliczenie 14 zł do Caritas Diecezjalnej, 1 zł do Caritas Parafialnej. W 
ubiegłym roku Caritas diecezjalna objęła pomocą 20 rodzin. W tym roku chcemy 
pomóc 10-ciu rodzinom. 
Świece zostaną dostarczone do Księży Dziekanów do dnia 2 marca. Przy odbiorze 
prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Wszelkie zmiany proszę 
ustalać z biurem Caritas. 

mailto:alukowiak@caritas.pl


BIULETYN 02-03/2018 4 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas Diecezjalnej do 20 maja 2018r. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Czcigodnym Księżom i Współpracownikom w parafii za 
ogromną życzliwość i zrozumienie oraz owocną współpracę. Ponadto, chcemy 
serdecznie podziękować Księżom Proboszczom za dotychczasowe zaangażowanie                      
i pomoc w realizacji akcji i dzieł Caritas w ciągu całego roku. 
 
Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394 
 

PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2018 

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na XV Pielgrzymkę do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie 
dwudniowy w terminie 14-15 kwietnia 2018r. (sobota-niedziela). 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłaszanie się telefonicznie. Zgłaszając 
udział prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres oraz nr pesel.  
Więcej informacji o pielgrzymce na naszej stronie www w marcu. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394 
 

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2018 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na 
polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.  
Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona 
w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością 
charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy 
drugiemu człowiekowi.  
Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez 
nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają 
ideę dobroczynności w diecezji.  
Dotąd w osiemnastu edycjach nagrody wręczono 112 statuetek. 
Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego 
wyróżnienia w trzech kategoriach: 
Kandydaci indywidualni 
Darczyńca 
Organizacje pozarządowe 
Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka 
pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2018) oraz www.bratkrystyn.pl.  
Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 19.03.2018: 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/hp/Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LLPMCEBT/www.caritas.zgora.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
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Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  
ul. Bema 32-34 
65-170 Zielona Góra 
lub 
Gorzowskie Centrum Charytatywne 
ul. Słoneczna 63 
66-400 Gorzów Wlkp. 
Kontakt: zielonagora@caritas.pl; tel. 794 932 323 
 
 

DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2018 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji 
na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 
czerwca 2018r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Planujemy udział 
około 5000 dzieci i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko 
podopieczni placówek przez nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze 
wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich 
święto. Dzieci będą miały do dyspozycji mnóstwo atrakcji. Rekrutacja grup 
zorganizowanych rozpocznie się od 1 kwietnia 2018r. i trwać będzie do 30 maja 2018r. 
Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz 
na stronie www.caritaszg.pl 
Kontakt: Leszek Masklak (informacje o festynie), tel. 600 990 377; lmasklak@caritas.pl 

    Sylwia Grzyb  (REKRUTACJA GRUP)tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 
 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży.  
Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i 
parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017. PZC lub parafia będzie 
mogła zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków 
WDPD 2017, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak i podczas 
pobytu w placówkach (tzw. półkolonie).  
Na stronie naszej Caritas (www.caritas.zgora.pl) w zakładce Pliki do pobrania- 
Wakacyjna Akcja Caritas 2018 wkrótce zostanie umieszczony, określony do tego celu, 
krótki formularz. Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie 
przesłanych przez PZC lub parafie dokumentów.  
Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas można składać maksymalnie do 
15 maja br. Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas 
Diecezjalnej będzie wysłana z początkiem czerwca br. 

mailto:zielonagora@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
mailto:lmasklak@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
http://www.caritas.zgora.pl/
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Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość. 
Ponadto Caritas organizuje turnusy wakacyjne (kolonie, obozy, oazę) dla dzieci z całej 
diecezji: 
Szczegóły wkrótce na WWW.caritaszg.pl 
 
Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2018: 
Anna Maria Fedurek, tel. 794 932 323; amfedurek@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 
www.caritaszg.pl 

http://www.caritaszg.pl/
mailto:amfedurek@caritas.pl

