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Jezus zawsze jest w drodze, zawsze idzie… 
Jego Narodzenie w ubogiej stajni też jest drogą  

do Ciebie i dla Ciebie… 
W imieniu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  

składając życzenia Bożonarodzeniowe, 
Chcemy wyrazić TOBIE wdzięczność za to, że razem z nami przemieniasz  

trudną drogę codzienności Ludzi Potrzebujących… 
Pięknego i radosnego świętowania Narodzin Jezusa, który idzie do Nas… 

Pracownicy, Wolontariusze, Podopieczni i Bezdomni Caritas 
 

ks. Stanisław Podfigórny 
Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
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 WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2018 

 
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom 2018 przekazujemy poniżej informacje związane z jej 
realizacją. 
Zgodnie z ustaleniami z producentem, świece dostarczane będą do Księży Dziekanów 
do 23 listopada br. Pomimo wcześniejszego przekazania świec prosimy, aby  
z rozpoczęciem akcji i dystrybucją świec wstrzymać się do I Niedzieli Adwentu.  
Ofiary za świece wynoszą: 

 mała świeca - 6,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 4,50 PLN/ 

 duża świeca – 13,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 11,00 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 
został powołany, prosimy, aby Ksiądz Proboszcz przeznaczył je na pomoc dzieciom w 
swojej parafii, szanując  w ten sposób wolę ofiarodawców i ogólnopolski charakter 
akcji.  
Przypominamy, iż parafie rozliczane będą z ilości świec podanych na wykazie 
znajdującym się u Ks. Dziekana. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami prosimy 
rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu. 
Prosimy aby wpłat za świece na konto caritas diecezjalnej dokonać najpóźniej do 31 
stycznia 2019r.  
 Serdecznie dziękujemy 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.  
Kontakt: Sylwia Grzyb –  600 990 394; sgrzyb@caritas.pl 
 
 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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WIGILIE CARITAS DLA SAMOTNYCH I UBOGICH 

 
Caritas Diecezjalna tradycyjnie przygotowuje wieczerze wigilijne dla osób samotnych, 
opuszczonych, ubogich i starszych. Spotkania odbędą się: 
Zielona Góra, 19.12.2018, Parafia pw. Ducha Świętego, ul. Bułgarska 30, godz. 17.00 
Gorzów Wlkp., 18.12.2018, Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski, ul. Bpa Pluty 7, 
godz. 18.00 
Na spotkania zapraszamy przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas z terenu 
Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. wraz z podopiecznymi. Odrębne pismo wkrótce zostanie 
wysłane do tych PZC. 
Jednocześnie zachęcamy PZC z całej diecezji do organizacji spotkań wigilijnych, 
wieczerzy, kolędowani wraz z podopiecznymi, którym wolontariusze pomagają cały rok.  
zachęcamy także do przesyłania dokumentacji zdjęciowej wraz z krótkim opisem na 
adres: zielonagora@caritas.pl. Będziemy umieszczać Wasze inicjatywy na naszej stronie 
www i na naszym Facebooku. 
 

PODPROGRAM  FEAD 2018-2019 

 
Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 
przed nami. 
Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w 
okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych 
rozpocznie się od października 2018. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, 
muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania. 
W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi 
żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji 
Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej. 
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez 
pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach. 
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów 
żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.  
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na 
stronie internetowej Caritas Diecezjalnej. 
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej 
na rzecz podopiecznych w OPL to: 

mailto:zielonagora@caritas.pl
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*warsztaty kulinarne 
*warsztaty edukacji ekonomicznej 
*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia 
*warsztaty o niemarnowaniu żywności 
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do 
odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. 
 
W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu: 
Agata Panachida tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST 
WSPÓŁFINANSOWANY 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
 

 
 

 

NOWA STRONA WWW I BIULETYN CARITAS  

 
Wkrótce strona internetowa naszej Caritas będzie w nowej odsłonie. Adres strony 
pozostaje bez zmian, czyli: www.caritaszg.pl. Szata graficzna strony będzie bardziej 
czytelna, a zdjęcia z akcji Caritas Diecezjalnej oraz działań prowadzonych lokalnie przez 
Parafialne Zespoły Caritas będą wyeksponowane i bardziej czytelne. 
Ponadto ulegnie zmianie wysyłanie biuletynu Caritas w formie elektronicznej. Od 
grudnia będzie się to odbywać za pomocą adresu mail: zielonagora@caritas.pl. Jeśli 
ktoś nie otrzymuje biuletynu Caritas w wersji elektronicznej na swój adres mailowy, a 
miałby taką potrzebę i ochotę, to prosimy o taką informację na ww. mail. 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323 
 

TORBA CHARYTATYWNA CARITAS 2018 

 
Papież Franciszek nawołuje chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli do 
konkretnych czynów miłosierdzia. Stąd chcemy zaprosić Parafialne Zespoły Caritas oraz 
parafie do akcji pod hasłem „Torba Charytatywna”. Pomysł akcji jest taki, by zachęcić 
różnego rodzaju instytucje, urzędy, firmy, lokalne przedsiębiorstwa współpracujące z 
PZC/ parafią do współpracy w czynieniu dobra m.in. poprzez naszą torbę, którą można 

mailto:magazyn.zg@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
mailto:zielonagora@caritas.pl
mailto:amfedurek@caritas.pl
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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 określonym 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. 
Torby można pobrać z Biur Caritas w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Możemy też 
przesłać torby pocztą. Koszt wydruku jednej Torby Charytatywnej jest dość wysoki, 
dlatego w przypadku Parafialnych Zespołów Caritas, które chcą wziąć udział w akcji, 
proponujemy 2 rozwiązania: 

1. Każdy zaangażowany PZC otrzymuje od Caritas Diecezjalnej 10 toreb 
nieodpłatnie i propaguje akcję tłumacząc ludziom, że torba Caritas jest pewnym 
symbolem, a Torba Charytatywna może być realizowana w dowolnej formie. 

2. PZC chętny do udziału w akcji na większą skalę, pobiera z Caritas Diecezjalnej 
dowolną ilość toreb odpłatnie, wpłacając ustaloną darowiznę z koordynatorem 
akcji.  

Zapraszamy do udziału w akcji, 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323 
 

KROMKA CHLEBA CARITAS – AUKCJA CHARYTATYWNA 

 
W ramach kontynuacji działań na rzecz wsparcia i dożywiania dzieci z gorzowskich 
świetlic w październiku uruchomiona została aukcja charytatywna gadżetów 
sportowych, przekazanych na ten cel przez polskich siatkarzy. Zebrane pieniądze z 
aukcji trafią solidarnie do każdej ze świetlic pod koniec roku. 
Link do aukcji: https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1573  
Koordynator – Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, alukowiak@caritas.pl 
 

SKRZYDŁA PRZYZNANE 

 
Podczas komisyjnego spotkania przyznano 42 stypendia dla naszych Podopiecznych. 
Pozostałe wnioski będą również rozpatrywane w momencie pojawienia się kolejnych 
Darczyńców. Informacje dotyczące przyznanej pomocy zostaną rozesłane do 

mailto:amfedurek@caritas.pl
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1573
mailto:alukowiak@caritas.pl
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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: 
Kontakt: Dominika Danielak, wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600 986 494 
 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS ROZSTRZYGNIĘTY 

 
W dniu 15 listopada br. został rozstrzygnięty konkurs na kartę świąteczną 
Caritas. Dziękujemy serdecznie za wielki odzew, dzięki któremu komisja konkursowa 
miała naprawdę trudny orzech do zgryzienia i sporo pracy. Na konkurs wpłynęło 173 
prace z 26 placówek. Poziom prac był bardzo wysoki, więc wybór komisji był tym 
trudniejszy. Cieszymy się, że tegoroczny konkurs spotkał się z tak dużym 
zainteresowaniem. Wielkie podziękowania należą się nie tylko dzieciom, które 
przygotowały prace, ale także ich nauczycielom, opiekunom, wychowawcom. 
 W konkursie mogły wziąć udział wszystkie dzieci z terenu naszej diecezji, szczególnie te, 
związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, SKC, PZC, inne). Wybrany projekt 
zostanie wykorzystany do przygotowania kartki świątecznej, wysyłanej z życzeniami do 
wszystkich darczyńców Caritas Diecezji Zielonogórsko– Gorzowskiej. Dla laureatów, 
przewidziano nagrody rzeczowe. Przy wyborze kartki świątecznej komisja zwracała 
uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika 
chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi. 
         Posiedzenie komisji konkursowej miało miejsce 15 listopada br. w siedzibie Caritas 
w Zielonej Górze.  
I miejsce – Anastazja Jandziak – Szkoła Podstawowa nr 2 – Kostrzyn n/Odrą 
II miejsce – Amelia Szczutowska – Świetlica im. Św. Jana Pawła II - Gorzów Wlkp. 
Wyróżnienia : 
Alicja Puchalska – Szkolne Koło Caritas – Szkoła Podstawowa nr 3 – Sulechów 
Julia Czyż – Szkoła Podstawowa nr 2 – Kostrzyn n/Odrą 
 
Kontakt: Dominika Danielak,   tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl 
 

XV ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM”  

 
W dniach 7-8 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji 
przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Do akcji zgłosiło się 55 Parafialnych 
Zespołów Caritas. Zbiórka będzie realizowana w 150 sklepach. W akcji weźmie udział 
około 1000 wolontariuszy. W najbliższym dniach zostaną przesłane do ZGŁOSZONYCH 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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PZC materiały promocyjne: ulotki, plakaty i identyfikatory. Informacje o ilości zebranej 
żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność prosimy przesłać do Caritas 
Diecezjalnej do 21 grudnia 2018r. 
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