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WAŻNE TERMINY AKCJI DIECEZJALNYCH CARITAS 2020: 
• 6-8 MARCA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CARITAS 
• 20-21 MARCA XVI OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 
• 30 MAJA DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA 
 

1% PODATKU DLA CARITAS 

Caritas naszej diecezji jest jedną z 8689 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na 
które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT. 
Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania 
Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-
100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, 
za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas. 
Na naszą Caritas odliczeń dokonało 11,2 tysięcy osób na łączną kwotę: 

684 886,90 zł 
Bardzo dziękujemy za zaufanie! 

Szczegółowe rozliczenie wydatków z akcji 1% podatku-100% serca w roku 2018 
dostępne na stronie www.caritaszg.pl  

http://www.caritaszg.pl/
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W ramach akcji 1% do wszystkich parafii zostaną przekazane plakaty, ulotki Prosimy 
parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Dotychczas zgromadzone 
środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań, tj. leczenie i rehabilitacja chorych 
dzieci, zakup sprzętów, dofinansowanie wakacji dla dla dzieci i wiele innych.  
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: 0000226818 
Na naszej stronie internetowej możliwy do pobrania jest również bezpłatny program, 
który pomoże rozliczyć PIT. 
Kontakt: Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 
 

WIGILIJNE DZIEŁO POMCY DZIECIOM 2019 – DZIĘKUJEMY!  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz 
Wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za zaangażowanie i pomoc w 
przeprowadzaniu Akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jednocześnie serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie i terminowo rozliczają się z Caritas oraz 
wkładają wiele wysiłku, zaangażowania i serca w realizację dzieł Caritas w ciągu całego 
roku.  
Termin rozliczenia Akcji: 31 stycznia 2020 
Kontakt: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl , tel. 600 990 394 
 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PZC 

Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas znajduje się formularz Sprawozdania z 
działalności PZC za rok 2019. Termin składania sprawozdań mija 31 marca 2020 r. 
Terminowe przekazanie sprawozdań, umożliwi nam przygotowanie sprawozdania 
Caritas Diecezjalnej. W przypadku pytań lub wątpliwości podczas przygotowywania 
dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Kontakt: Sylwia Grzyb, tel. 600 990 394, sgrzyb@caritas.pl 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CARITAS 2020  

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne Caritas, które odbędą się w 
terminie 6-8 marca 2020 r. 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.  

mailto:wolontariatzg@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
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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. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszeń można dokonać telefonicznie.  
Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby.  
Kontakt: Sylwia Grzyb, e-mail:sgrzyb@caritas.pl tel. 600 990 394 
 

XVIII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM!”- ZAPRASZAMY 

XVIII Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” odbędzie się w 
dniach 20-21 marca br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji. Jest to 
termin ogólnopolski, ustalony przez Caritas Polska.  
Prosimy o składanie deklaracji z zamówieniem materiałów oraz sklepów, w których 
Parafialny Zespół Caritas chce przeprowadzić zbiórkę: BIEDRONKA, NETTO, LIDL, MILA, 
LEWIATAN, DINO.   
Sprawozdania ze zbiórki należy składać do Caritas Diecezjalnej do 6 kwietnia br.  
Prosimy o terminowe rozliczenie i przesłanie sprawozdania. 
Szczegóły oraz pliki do pobrania dotyczące wielkanocnej zbiórki żywności na stronie 
WWW Caritas Diecezjalnej. 
Kontakt: Dominika Łapucha, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 
 

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 pisze 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 01 lutego na adres: 
Caritas Diecezji zielonogórsko – Gorzowskiej,  Bema 32–34; 65–170 Zielona Góra 
Z dopiskiem: Program Skrzydła 
Kontakt: Dominika Łapucha, wolontariat.zg@caritas.pl Tel. 600 986 494 
 

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny włącza się w akcję Zdrapka 
Wielkopostna. 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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W roku ubiegłym nasza Caritas nabyła 500 sztuk zdrapek, które rozdysponowaliśmy 
wśród wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz 
chętnych diecezjan. 
Plansza- kalendarz (począwszy do Środy Popielcowej) zawiera „pola” do zdrapania na 
każdy dzień Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień. Treść poleceń realizuje się w trzech 
wymiarach: post, jałmużna, modlitwa. Zainteresowanych nabyciem większej ilości 
zdrapek prosimy o kontakt. 
Kontakt: Dominika Łapucha, wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600 986 494 
 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

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 
specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek lub dowolnych 
domowych skarbonek, puszek itp.  
W naszej diecezji będzie dostępnych 3000 sztuk Skarbonek Wielkopostnych. 
Skarbonki Caritas przekazane zostaną dla  zainteresowanych Parafialnych Zespołów 
Caritas i Szkolnych Kół Caritas. 
Jeśli już zabranie skarbonek dla PZC lub SKC 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.  
Zgłoszenia: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl  , tel. 600 990 394 – PZC 
Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 – SKC 
 
 
 

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 
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