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WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2016 

Po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przygotowuje Wielkanocną 
Akcję Caritas, w ramach której dystrybuowana będzie świeca w postaci paschalika. 
Prosimy o zachęcanie wiernych do nabywania paschalików. Bardzo ważne znaczenie ma 
wyjaśnianie przez Kapłanów symboliki paschału oraz informowania wiernych o samej 
akcji i jej idei. Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o: -
religijnym charakterze Świąt Wielkiej Nocy -obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w 
codziennym życiu rodzinnym -konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, 
którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka -pełnieniu uczynków 
miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do 
Chrystusa. Paschaliki już zostały dostarczone do Księży Dziekanów. Przy odbiorze 
prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Paschaliki pakowane są w 
kartony zbiorcze po 40 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany 
(zwiększenie lub zwrot) proszę ustalać z biurem Caritas. Ofiara za paschalik nie uległa 
zmianie i wynosi 7 zł przy podziale: 5,50 zł dla diecezjalnej Caritas i 1,50 zł dla parafii 
lub Parafialnego Zespołu Caritas. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas 
maksymalnie do 30 kwietnia 2016r. Nierozprowadzone paschaliki należy zwrócić do 
Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub Zielonej Górze najpóźniej do 31 maja 2016r. 
Zwrot świec w tym terminie pozwoli nam oddać nierozprowadzone paschaliki do 
producenta, tym samym zmniejszą się koszty akcji. Za dotychczasowe zaangażowanie 
się w akcję składamy serdeczne podziękowanie. 
Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394 

X OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 

W dniach 4-5 marca odbędzie się X Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak,  
pomagam” w sklepach na terenie całej diecezji. Udział w akcji mogą wziąć zarówno 
Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. 
Zapraszamy Parafialne Zespoły Caritas oraz parafie do włączenia się do akcji, aby mieć 
dary do przygotowania paczek świątecznych. Przygotowane zostały plakaty, ulotki oraz 
identyfikatory dla wolontariuszy, które dostarczone zostaną do parafii.  
ROZLICZENIE ZBIÓRKI DO 4 KWIETNIA  
Szczegóły dotyczące wielkanocnej zbiórki żywności na stronie WWW Caritas 
Diecezjalnej oraz na spotkaniach dla PZC. 

1% PODATKU DLA CARITAS 

Trwa czas rozliczeń podatkowych. Caritas diecezjalna, wzorem lat ubiegłych, realizuje 
kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest zachęcanie podatników do 
przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas. Ponieważ okres rozliczeń 
podatkowych jest długi – trwa do końca kwietnia – nasza kampania będzie miała kilka 

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

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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etapów. Dzięki temu, będziemy co jakiś czas przypominać o możliwości przekazania 1% 
dla Caritas.  
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. 

1. Na co przeznaczyliśmy 1% za 2014 rok: 

 Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 382 981,79  zł 
(93 subkonta) 

 działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i 
żywnościowa pomoc społeczna)  53 910,00 zł 

 Wsparcie promocji i organizacji wolontariatu 10 900,00  zł 

 Wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży 
(tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania 33 405,00 zł 

 Dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) 
20 504,07 zł 

 Wsparcie działalności Stacji Opieki Caritas 10 000,00 zł 

 Promocja akcji 1% podatku-100% serca w 2015 roku  30 312,00 zł 
ŁĄCZNIE:   542 012,86  zł 

DZIĘKUJEMY!! 
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  

 
 

PIELGRZYMKA WOLONTARIUSZY CARITAS DO ŁAGIEWNIK 2016 

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na XIII Pielgrzymkę do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, która odbędzie się w 
Ramach Roku Miłosierdzia. Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie dwudniowy  w 
terminie 9-10 kwietnia 2016r. (sobota-niedziela). 
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub za 
pośrednictwem e-mail’a. Termin zgłoszenia mija 21 marca  br. Zgłaszając udział 

mailto:amfedurek@caritas.pl
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telefonicznie lub e-mail’em prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, 
adres oraz nr pesel. Koszt wyjazdu: 230 zł od osoby.  

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394 

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? 
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. 600 986 494 

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 

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 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:bszuszkiewicz@caritas.pl
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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.  
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 

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Roku Miłosierdzia włączyła się w akcję 
Zdrapka Wielkopostna. Jest to druga ogólnopolska edycja przygotowana przez 
Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego w Polsce. 
Nasza Caritas nabyła 500 sztuk zdrapek, które rozdysponowaliśmy przede wszystkim dla 
zainteresowanych wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas 
oraz chętnych diecezjan. 
Plansza- kalendarz (począwszy do Środy Popielcowej) zawierała „pola” do zdrapania na 
każdy dzień Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień. Treść poleceń realizuje się w trzech 
wymiarach: post, jałmużna, modlitwa. Zainteresowanie akcją przerosło nasze 
oczekiwania, dlatego planujemy zamówić w przyszłym roku większą ilość zdrapek tak, 
aby nasi diecezjanie mogli się włączyć w ww. akcję.  

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2016 

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 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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ideę dobroczynności w diecezji. Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych 
kandydatów do odebrania tak zacnego wyróżnienia w trzech kategoriach: 
Kandydaci indywidualni 
Darczyńca 
Organizacje samorządowe i inne 
Zachęcamy również, by składać wnioski ponownie na osoby, które w latach ubiegłych 
zostały zgłoszone, a nie otrzymały nagrody. 
Uroczysta Gala, podczas której Ksiądz Biskup wręczy Statuetki Laureatom odbędzie 
się 7 kwietnia br.  (czwartek) o godz.18.00 w teatrze im. J. Osterwy  w Gorzowie 
Wlkp. 
Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritas.zgora.pl (zakładka 
pliki do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2016) oraz www.bratkrystyn.pl.  
Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 11.03.2016: 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  
ul. Bema 32-34 
65-170 Zielona Góra 
lub 
Gorzowskie Centrum Charytatywne 
ul. Słoneczna 63 
66-400 Gorzów Wlkp. 

DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2016 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji 
na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 
czerwca 2016r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Będziemy się 
starali, aby nasz festyn objęli swoim patronatem ks. bp Tadeusz Lityński, Wojewoda 
Lubuski raz Marszałek Województwa Lubuskiego. 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 2016r. i trwać będzie do 30 maja 2016r. Serdecznie zapraszamy! Więcej 
szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz na stronie www.caritas.zgora.pl 

 

p. Anna Maria Fedurek (informacje o festynie) 
tel. 600 990 377; amfedurek@caritas.pl 
p. Sylwia Grzyb  (REKRUTACJA GRUP) 
tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2016 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży.  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LLPMCEBT/www.caritas.zgora.pl
http://www.bratkrystyn.pl/
http://www.caritas.zgora.pl/
mailto:amfedurek@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
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Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i 
parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015. PZC lub parafia będzie 
mogła zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków 
WDPD 2015, 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 2016 
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. 
Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość. 
Ponadto Caritas organizuje turnusy wakacyjne dla dzieci z całej diecezji: 
Międzyzdroje, ośrodek Andromeda, 1-12.07.2016 (12 dni) 72 miejsca 
Międzyzdroje, ośrodek Andromeda, 12-24.07.2016 (12 dni) 72 miejsca 
Bukowiec, ośrodek Margo, 4-16.08.2016 (12 dni) 74 miejsca 
Grodowiec, Sanktuarium, Oaza dla Szkolnych Kół Caritas i podopiecznych programu 
Skrzydła 27.06-06.07.2016 (10 dni), 33 miejsca 
 
Szczegóły na ten temat w kwietniowym biuletynie i na WWW.caritas.zgora.pl 
 
Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2016: 
mail:  wakacje.zgora@caritas.pl 
tel. 600 990 377 
 
Kontakt w sprawie Oazy: wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600 986 494 

PROGRAM FEAD 2016 

Za wiedzą i zgodą ks. Biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego Caritas naszej diecezji 
zgłosiła swój udział w realizacji programu pomocy żywnościowej na lata 2014–2020 
/FEAD 2016/. Byśmy mogli realizować ten program pomocy należy wypełnić ankietę, 
która została przesłana do Księży Proboszczów. Wszystko zależy od tego, ile ankiet 
wróci do nas, wypełnionych i podpisanych przez ks. Proboszczów, jako 
przewodniczących PZC. Przed wypełnieniem pkt. 3c ankiety należy zwrócić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej z pytaniem: ile skierowań beneficjentów przekaże do PZC? 
i tą liczbę należy wpisać. Wstępne prognozy początku Programu FEAD 2016, to około 
sierpień–wrzesień 2016r.  
 Głównym celem przy realizacji Programu jest udzielanie comiesięcznej pomocy 
osobom najuboższym, a nie jednorazowe wsparcie. 

http://www.caritas.zgora.pl/
http://www.caritas.zgora.pl/
mailto:wakacje.zgora@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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 Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 
Parafialnych Zespołów Caritas, grup charytatywnych, działających na polu pomocy 
społecznej. 
 Informujemy, że w tych parafiach, gdzie nie działa Parafialny Zespół Caritas 
potrzebujący pomocy zwracają się bezpośrednio do nas o pomoc. Musimy odmawiać, 
bo zgodnie z wytycznymi UE żywność z FEAD może być wydawana tylko poprzez 
organizacje i instytucje charytatywne działające na miejscu tj. na terenie parafii. Jeżeli 
ksiądz Proboszcz nie może powołać PZC, to rozdziałem żywności UE może zająć się 
powołana grupa charytatywna działająca przy parafii. Warunkiem jest prowadzenie 
pełnej dokumentacji związanej z wydawaniem tej żywności zgodnie z wytycznymi UE. 
 Dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Księży Proboszczów o zgłoszenie 
uczestnictwa parafii w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020, 
poprzez przekazanie do dnia 07.03.2016r. ankiety o przystąpieniu do realizacji 
programu Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców UE (FEAD). 
Nadmieniamy tylko, że do tej pory w programie PEAD w naszej diecezji 
zaopatrywaliśmy 50 tys. ludzi miesięcznie. To konkretna pomoc, której dzięki Ks. 
Proboszczowi i PZC doświadczają potrzebujący ludzie z naszych parafii. 
 Kontakt: Zdzisław Krugliński, tel. 600 986 659 

PROGRAM EMBARGO 

Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 
otrzymuje  jabłka z Programu Embargo. Dostawy będą kontynuowane do końca marca 
2016r. Parafialne Zespoły Caritas zainteresowane odbiorem jabłek proszone są o 
kontakt, tel. 600 986 659 – Zielona Góra, 600 991 469- Gorzów Wlkp. 

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. 600 990 394 
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