Komunikaty Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
na Zjazd Liderów Parafialnych Zespołów Caritas
3 lutego 2018 r.


Drodzy Wolontariusze, bez waszego wsparcia nie było by możliwe zebranie kwoty 211 161,84 zł z
jednego procenta w naszej diecezji w 2016 r. Dzięki tym środkom 160 000 posiłków zostanie wydane
w naszych jadłodajniach dla ubogich. Zwracamy się z bardzo gorącą prośbą, o zachęcanie do
przekazywania 1% na rzecz naszej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (CAW). Nasz KRS:0000219742.



Od ubiegłego roku Urząd Skarbowy wprowadził dla emerytów, rencistów i rolników ułatwienia w
rozliczeniu 1 % podatku. Teraz wystarczy wypełnić druk PIT-OP w którym podajemy tylko dane
podstawowe: Pesel/NIP, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr KRS i oczywiście podpisujemy.
Formularze zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Mamy też przygotowane dla was takie
formularze z wpisanym nr KRS naszej Caritas oraz informację o tej możliwości rozliczenia dla osób
które otrzymały od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A



Od 10 kwietnia do 26 października br. trwa 6 edycja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów w Łebie.
W bieżącym roku organizujemy 22 turnusy, na których z wypoczynku skorzysta ponad 1200 osób w
wieku senioralnym.
2 turnusy zarezerwowane są dla wolontariuszy PZC :



30.06 -10.07.2018
1.09 -11.09.2018

Zgłoszenia u Roberta Jadwiszczaka, tel. 662 217 292; e- mail: rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl


Audycja w Radiu Rodzina – czwartek godz. 14.10 oraz w poniedziałki i czwartki po godzinie 9.15

Stałe Akcje Caritas.
1. Kolonie Caritas w Ulini. Turnus kosztuje 700 zł od dziecka. Nasi podopieczni mogą jechać w dniach
od 24 czerwca do 7 lipca. Zgłoszenia pod mejlem kolonie@wroclaw.caritas.pl
2. 4 września 2017 drogą mailową zapytaliśmy Księży Proboszczów o ilość świec, baranków,
skarbonek oraz toreb „Talent Miłosierdzia” zamawianych przez parafię. Zamówienia w najbliższym
tygodniu trafią do wszystkich parafii.
Akcją koordynuje oraz informacji
udziela
s. Maria Rzeżacz tel. 664-456-585.
3. Przedświąteczne Zbiórki żywności w akcji „Tak
pomagam”. Przed Wielkanocą ogólnopolska zbiórka
planowana jest na 9 – 10 marca 2018. Zachęcamy
wszystkie parafialne zespoły do zainteresowania się
tą akcją.
4. Zachęcamy do wspólnego zorganizowania Dominica
Caritatis – Niedzieli Caritas. Akcja ma na celu
ukazanie
działalności
Caritas
Archidiecezji
Wrocławskiej w naszej diecezji prezentowanej
podczas katechezy w formie prezentacji.

1% Podatku: KRS 0000219742

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski
o pracy charytatywnej w parafiach

1. JEZUS CHRYSTUS powierzył realizację swojej zbawczej misji całemu Ludowi Bożemu, a więc zarówno
duchownym, jak i świeckim. Dlatego ludzie świeccy mają obowiązek współdziałania z duchowieństwem
również w dziedzinie dobroczynności. Powołanie przez APOSTOŁÓW współpracowników do "codziennego
rozdawania jałmużny" oraz by "obsługiwać stoły" (Dz 6, 1-7) stanowi dla Kościoła wszystkich czasów żywy
przykład i wezwanie do tworzenia zespołów charytatywnych celem USPRAWNIENIA POSŁUGI
MIŁOSIERDZIA. Przemawiają za tym również względy praktyczne. Ogromny bowiem wzrost duchowej i
materialnej nędzy ludzkiej we współczesnym świecie rodzi konieczność zacieśnienia współpracy
duchowieństwa z laikatem dla skuteczniejszego zaradzenia występującym potrzebom. Podobnie jak w
dziedzinie liturgii i katechizacji proboszcz posiada licznych współpracowników świeckich i zakon

2. Odnowione ustawodawstwo kościelne podkreśla, że posługa miłosierdzia jest obowiązkiem chrześcijan i
niezbędnym warunkiem osiągnięcia przez nich świętości.

6. Zadania Zespołu obejmują trzy kierunki działania:
a)

mobilizację

charytatywną

całej

wspólnoty

Ludu

Bożego

do

praktykowania

miłosierdzia

modlitwą, słowem i czynem,
b) w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy, oraz
c) organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym

18. Zespół dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie kartotek osób potrzebujących, protokołów
spotkań, kroniki, ewidencję otrzymywanych darów i ofiar, kartoteki zadeklarowanych ofiar pieniężnych i
usług oraz innych ksiąg i dokumentów nakazanych Diecezjalnym Regulaminem Charytatywnym.

19. Wszystkich członków Zespołu oraz współpracujących z nim osób obowiązuje w sumieniu dyskrecja i
zachowanie tajemnicy w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Nie mogą oni bez zgody proboszcza
udzielić nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych charytatywnych zadań.

