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REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS 

 
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów 
Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2016r. w Domu Rekolekcyjnym przy 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 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. 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. 
Kontakt: Sylwia Grzyb –  600 990 394; sgrzyb@caritas.pl 
 
 
 
 

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2016 

 
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom 2016, przekazujemy poniżej informacje związane z jej 
realizacją: 
Zgodnie z ustaleniami z producentem, świece dostarczane będą do Księży Dziekanów 
od 07 do 14 listopada br. Pomimo wcześniejszego przekazania świec prosimy, aby z 
rozpoczęciem akcji i dystrybucją świec wstrzymać się do I Niedzieli Adwentu.  
Do parafii trafią świece, według ilości sztuk rozprowadzonych w roku ubiegłym po 
ewentualnej modyfikacji ilości przez zainteresowanych.  
Przypominamy, że jedna duża świeca przekazywana jest dla każdego Ks. Proboszcza. 
Świece pakowane są w następujących ilościach:  

 małe świece w kartonach po 40 szt.,  

 duże świece w kartonach po 20 szt.  
Nie uległa zmianie ofiara za świece oraz część ofiar, jaka pozostaje w parafii. Ofiary 
wynoszą:   

 mała świeca - 5,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 3,50 PLN/ 

 duża świeca – 12,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 10,00 PLN/ 
Ofiary pozostające w parafii, w której działa Parafialny Zespół Caritas pozostają do jego 
dyspozycji na działania związane z pomocą udzielaną dzieciom. Tam, gdzie PZC nie 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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został powołany, prosimy aby Ksiądz Proboszcz przeznaczył je na pomoc dzieciom w 
swojej parafii, szanując  w ten sposób wolę ofiarodawców i ogólnopolski charakter 
akcji.  
Informujemy równocześnie, że istnieje możliwość dobrania świec oraz zwrotu tych, 
których nie uda się rozprowadzić. W tej sprawie proszę kontaktować się z magazynami 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: 

 Magazyn w Zielonej Górze (tel. 600 986 659) – Dariusz Droś 

 Magazyn w Gorzowie Wlkp. (tel. 600 991 469) – Jan Bernolak 
Przypominamy, iż parafie rozliczane będą z ilości świec podanych na wykazie 
znajdującym się u Ks. Dziekana oraz na podstawie świec pobranych lub oddanych 
bezpośrednio do Caritas diecezjalnej. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami 
prosimy rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy 
rozliczaniu. 
Nierozprowadzone świece należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub 
Zielonej Górze najpóźniej do 31 stycznia 2016r. Również do tego terminu należy 
dokonać wpłaty za świece na konto Caritas Diecezjalnej. Zwrot nierozprowadzonych 
świec w tym terminie pozwoli nam oddać je do producenta zmniejszając koszty akcji. 
Dokonanie zwrotu po tym terminie, będzie stanowiło dla nas dodatkowe obciążenie 
finansowe. 

Bardzo serdecznie proszę Czcigodnych Księży o pomoc w promocji akcji 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Proszę o  zachęcanie /wielokrotne/ swoich 
parafian do zakupienia świec wskazując ideę tego dzieła. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz 
Wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za zaangażowanie i pomoc w 
przeprowadzaniu tej akcji jak i wszystkich dzieł Caritas w ciągu całego roku.  

 
ks. Stanisław Podfigórny 
     Dyrektor Caritas 

      Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
     

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

BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TAK, POMAGAM 
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W dniach 9-10 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji 
przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno 
Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. 

Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy złożyć do 
28 października br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej 
Górze, ul. Bema 32-34: Dominika Danielak; tel. 600 986 494, wolontariat.zg@caritas.pl 

Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W zamówieniu należy 
podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, adres sklepów, liczbę 
wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii. 

Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie 
internetowej www.caritas.zgora.pl w zakładce pliki do pobrania. 

Informacja odnośnie zgody poszczególnych sklepów na zbiórkę: 

 Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i 
Netto. W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami. 

Informacja odnośnie sprawozdania ze zbiórki: 

 Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających 
żywność prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 4 stycznia 2017r. 

Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy: 

1. Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 
30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas 
obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie 
odrębnych przepisów). 

2. Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia 
wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas). 

3. W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień 
wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie 
uczestniczą w akcjach PZC – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją 

4. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział 
tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne 
ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do 
przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania 
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porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie 
dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go 
ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu 
kolejnych akcji. 

Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl 

 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ SKRZYDEŁ 

Chcesz dać dziecku radość? 
Chcesz pomóc dziecku w nauce? 
Chcesz wywołać uśmiech? 
Zostań darczyńcą programu Skrzydła i zostań przyjacielem dzieci! 
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  
 
 

PROGRAM SKRZYDŁA -STYPENDIA PRZYZNANE 

 

Podczas komisyjnego spotkania przyznano 69 stypendiów dla naszych Podopiecznych. 
Pozostałe wnioski będą również rozpatrywane w momencie pojawienia się kolejnych 
Darczyńców. 
Informacje dotyczące przyznanej pomocy zostaną rozesłane do Opiekunów Lokalnych 
danego dziecka w najbliższym czasie. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli podzielić się tym co mają, aby konkretne 
dziecko „uskrzydlić”. 

Zaproszenie potencjalnych Darczyńców dla Skrzydlatych jest ciągle aktualne! 
To bardzo proste! 

Wystarczy wypełnić i przesłać do nas deklarację. 

Wszelkich informacji udziela koordynator Programu: 

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

 
 

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

Zbiórka krwi "Podaruj kroplę miłości!" 
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej, wspólnie z Urzędem Miejskim w 

Strzelcach Krajeńskich, po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi pod hasłem „Podaruj 
kroplę miłości”. Akcja jest skierowana do wszystkich, którzy chcą podjąć wysiłek i 
ofiarować swoją krew chorym. 
 
               Serdecznie zapraszamy w dniu 15 listopada 2016 r.  w godzinach 8.00 – 12.00 
do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter), gdzie będzie można ofiarować swoją 
krew. Przypominamy, iż dawcą krwi może być zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, 
posiadająca dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL. 
 
 Więcej informacji można uzyskać u Anity Łukowiak, tel. 512 222 600 987 748 
 
 

TORBA CHARYTATYWNA CARITAS 

 
Papież Franciszek nawołuje chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli do 

konkretnych czynów miłosierdzia. Stąd chcemy zaprosić różnego rodzaju instytucje, 
urzędy, firmy, przedsiębiorstwa, w tym Państwa, do współpracy w ich czynieniu m.in. 
poprzez naszą torbę, którą można wypełnić podstawowymi i trwałymi produktami 
spożywczymi oraz środkami czystości. Zabrana do domu lub biura torba mobilizuje i 
przypomina, aby ją wypełnić potrzebnymi ubogim rodzinom artykułami. 
 

Gotowe, puste torby Caritas przekaże określonych instytucjom z zaproszeniem, 
dla osób będących jej częścią (np. pracownicy, wolontariusze), do udziału w 
przekazaniu konkretnej pomocy osobom najbardziej potrzebującym z całej diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. 

 
W określonym czasie (początek grudnia) będzie można przekazać do toreb 

różnego rodzaju produkty. Następnie Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
odbierze dary z danej instytucji i przekaże Torby Pełne Miłosierdzia,  w imieniu 
Darczyńców, najbardziej potrzebującym rodzinom. 
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Zapraszamy do udziału w akcji, 
Kontakt:  
Leszek Masklak, lmasklak@caritas.pl; tel. 600 990 377 

 
 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS -PODZIĘKOWANIA 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli promocyjnie i organizacyjnie konkurs na kartkę 
świąteczną Caritas. Dzięki Wam i Waszej pracy na konkurs wpłynęło ponad 400 kartek z 
ponad 50 placówek. O wynikach konkursu poinformujemy w kolejnym numerze 
biuletynu. 
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ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp.; tel. 600 987 748; 

 

 


