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WIGILIA  I  WAKACJE PRZYNIEŚ ULGĘ 

W CIERPIENIU
Cierpienie nie wybiera – może
dotknąć bez względu na wiek,
wykształcenie, miejsce za-
mieszkania. 
Celem kampanii 1% Caritas
Polska jest ulga w codziennych
dolegliwościach  :   chorobach
i niepełnosprawności oraz pro-

fesjonalna pomoc skierowana do
potrzebujących dzieci i osób
starszych.   Caritas   Polska   prosi 
o przekazanie 1% podatku aby
mogła wypełniać swoją posługę.

 

Dla   rodziców 800 dzieci te wakacje miały

dodatkowy, radosny aspekt.   Wypoczynek

ich  pociech został dofinansowany ze środków

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

18 Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół skorzystało
z dofinansowania na wypoczynek wakacyjny swoich
podopiecznych i małych wolontariuszy.  Każdego
roku rozprowadzamy niemal 100 000 świec, które
płoną na wigilijnych stołach w całej naszej
archidiecezji.   Pozyskane środki, zgodnie z tradycją,

wspierają wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży
z rodzin, które tego szczególnie potrzebują. 

W czasach kiedy instytucje kościelne tracą na
zaufaniu szczególnie ważne jest budowanie
zdrowych   relacji   we   wspólnotach     parafialnych 

i dbanie o najmłodszych - o ich wiarę ale też sposób
postrzegania Kościoła. Dlatego tak istotne są
organizowane w parafiach różnego rodzaju formy
wakacyjnego wypoczynku dzieci i mło-

dzieży: wycieczki, pielgrzymki, półkolonie, rajdy czy
obozy.   Aby jeszcze łatwiej było je zorganizować
zachęcamy   do   skorzystania   z    dofinansowania,

 o które może ubiegać się każdy Parafialny Zespół. 
W tym roku ze względu na dużą ilość chętnych
została wprowadzona górna granica możliwych do
pozyskania środków. Ustalona została na poziomie
5000 zł. Zachęcamy do składania wniosków. 

Więcej szczegółów na: http://wroclaw.caritas.pl/



Baranek z białej czekolady to symbol zmartwychwsta-

jącego Chrystusa, prawdziwego Baranka Paschalnego
ofarowanego za nasze grzechy, abyśmy uniknęli śmierci
wiecznej. Niech nie zabraknie go w koszyczkach
świątecznych jako miłego upominku dla najmłodszych.

 

Paschalik to mała  świeca, wzorowana na paschale. Wierni
podczas liturgii światła mogą  zapalić swoje paschaliki od
paschału. Paschaliki mogą również zapłonąć  podczas
śniadania wielkanocnego, ozdabiając swym światłem stół
rodzinny i przypominając o religijnym charakterze świąt
Wielkiej Nocy, obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w
codziennym życiu rodzinnym i pełnieniu uczynków
miłosierdzia.

KRS: 0000219742

WIELKANOCNE DZIEŁA CARITAS

W Trzebnicy, 19 października  
spotkali się wolontariusze
Caritas, aby pielgrzymować
do grobu swojej Świętej
Patronki.

Pokrzepieni duchowo i fizy-
cznie ,   pielgrzymi    ruszyli
 w stronę bazyliki Trzebnickiej
przez   drogę    modląc   się
i świadcząc o Bożym Miło-
sierdziu,  którego doświadczyli
a teraz sami się nim dzielą. Na
Błoniach przy Trzebnickim
Sanktuarium św. Jadwigi
wspólnie modlili się koronką
do Bożego Miłosierdzia.

Kościół w okresie Wielkiego Postu, obok postu
i modlitwy, zachęca szczególnie do jałmużny, jako
„formy pokuty wewnętrznej”. Celem jałmużny jest
oddanie chwały Bogu. 
Dzięki łasce Boga przynosi ona także wymierne efekty
w życiu człowieka. Mimo, że nie powinna służyć, jako forma
usprawiedliwienia złych czynów, „zakrywa wiele grzechów”

(1 P 4,8), przybliża także do ludzi i pozwala zawiązać relacje
zerwane przez grzech. 

Ojciec Święty Franciszek podkreśla szczególne wezwanie
samego Boga do prostych, ale szczerych gestów jałmużny
wielkopostnej:
„Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej
upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubo-
gacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas
ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego
możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich
naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe
ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby
nie miało wymiaru pokutnego.”

JAŁMUŻNA  UWIE LB I EN IAPO  MIŁOŚĆ  I  MIŁOSIERDZIE

Nadchodzące święta
paschalne pełne są
symboli: światło, woda,

baranek, jajka i piękne,

świeże kwiaty przy
pustym grobie. Na
świątecznym stole za-

płonie też świeca.

Każdy z nich mówi coś
o zmartwychwstaniu. 

Film „ Miłość i miłosierdzie”, który
wspólnie obejrzeli miał ich
zainspirować do ewangelicznej
posługi wobec ubogich i naj-
bardziej potrzebujących.



Myśli  z  przemówienia  wygłoszonego   6  maja  1958  roku  na   konferencji 
Diecezjalnych Referentów do spraw miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce.
 
Tradycyjną akcję  charytatywną w Polsce powinniśmy nie tylko kontynu-
ować, ale przy tym także bacznie obserwować życie ludu naszego i rze-
czywistość, w  której żyjemy, by nasza działalność dobroczynna - tak co
do treści jak i formy - była stale aktualną, by oddolną inicjatywę umieć
ocenić,  przeanalizować,  skoordynować,  wykorzystać celem uzyskania
jak  najlepszych  wyników naszych wysiłków w spieszeniu z pomocą po-
trzebującemu bliźniemu. Non elloquimur magna, sed vivimus! 
 
Nasza praca winna być zawsze aktualną a nawet poniekąd winna ona wyprzedzać życie… bo do nas
należy socjologia przyszłego wieku, przyszłych wieków i w tym sensie rozumiemy, że nasze
socjologiczne podejście do różnych problemów społecznych jest specyficzne, że „nasza socjologia”
jest socjologią osobliwą - jak to u nas niektórzy mówią - jest „osobliwą” bo tkwi już po części w wieku
XXI czy nawet XXII. Ite et docete et non sedete! (Idźcie i nauczajcie i nie zatrzymujcie się!)
 
Aktualną jest obecnie nauka Kościoła o tak zwanych bona superflusa - dobra zbywające… Naukę tę
winniśmy sami sobie przypomnieć jak też i często przypominać naszym wiernym - posiadanie
prywatne i używanie wspólne wszelkich dóbr. Posiadanie jest ugruntowane w prawie natury,
wypływa z Bożego prawa przyrodzonego, ale przy tym trzeba też widzieć i pamiętać o wspólnym
użytkowaniu dóbr…
 
Psychologia czynu charytatywnego każe człowiekowi wyjść z siebie… przełamać egoizm…
przezwyciężyć zasiedziałość duchową… jeśli nie będziemy z nim (Kościołem) aktywnie i żywo
współdziałali i gdy tylko zadowolimy się tym co mamy, cośmy otrzymali, wtedy zachodzi
niebezpieczeństwo zasiedziałości - zasiedziałości duchowej i zasiedziałości w działaniu… ta
zasiedziałość każe myśleć i twierdzić: „u mnie nie trzeba działalności charytatywnej bo u mnie nie ma
ubogich, nie ma potrzebujących pomocy”… Skleroza bezczynności grozi każdemu wtedy, jeśli
nastąpiła już skleroza czynu…
 
Nie możemy naszej dobroczynności uprawiać cudzym kosztem… być miłosiernym z obcego.
Winniśmy być ofiarnymi z własnej kieszeni, z własnego dobrego serca… w akcji dobroczynnej liczyć
przede wszystkim na własne środki pomocowe… ale ostatecznie akcja miłosierdzia u nas winna być
„naszą” - musi być z naszej ofiarności, z naszego serca płynącą…
 
Szukając  źródeł naszej ofiarności naszej działalności dobroczynnej przypomnijmy sobie naukę
Kościoła o tzw. „bona superflua” … przełamać samolubstwo panoszący się i rozszerzający się w
życiu społecznym ogólny egoizm. Winniśmy często mówić, wskazywać i uczyć samoograniczenia się
w wydatkach – „zastaw się a postaw się” - i w tzw. używaniu życia.  Dobra zbywające to nie dobra
„spływające”.
 
W akcji charytatywnej musimy być młodym z ducha a starymi z doświadczenia!
 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

MŁODZI  Z  DUCHA ,  STARZY  Z  DOŚWIADCZENIA



SŁOŃCE, MORZE, DOBRZY LUDZIE

Tegoroczna oferta Wyjazdowej
Aktywizacji Seniorów zachęca

wszystkich wolontariuszy do   aktywnego   

wypoczynku w nadmorskim kurorcie.

Łeba  z roku na rok wzbogaca swoją
ofertę turystyczną rozbudowując sieć
atrakcji dla wczasowiczów. Zachęcamy by
skorzystać z indywidualnych zapisów i w
tym roku wyjechać do Łeby w dogodnym
terminie. Zapisy przyjmuje siostra
Magdalena Stachura.   tel. 664 456 585
mstachura@wroclaw.caritas.pl

9 lutego, w parafii pw. Macierzyństwa NMP
podczas Niedzieli Caritas udało się
uzbierać   środki   na specjalny  wózek   dla
9 - cio letniej Mai.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niedziela Caritas to okazja, aby pracownicy
wrocławskiej Caritas powiedzieli o podej-
mowanych działaniach, które są dziełem
miłosierdzia całego Kościoła wrocławskiego.

Za każdym razem głównym celem takiego
wydarzenia jest pobudzenie parafian do czyn-

nego włączenia się w duchu chrześcijańskim
w pomoc na rzecz najuboższych. Wierni
zachęcani są do modlitwy, do wstępowania 

 w szeregi grup charytatywnych takich jak
Parafialne Zespoły Caritas i do dzielenia się
swoim darem serca. Tym razem w katechezie
przed każdą Mszą Św. pracownicy Caritas
zachęcali do pomocy Mai mieszkającej na
wrocławskich Pilczycach, której potrzebny
jest nowy, specjalny, spacerowy wózek inwa-

lidzki. Maja i jej mama cierpią na chorobę
Fabry’ego powodującą osłabienie, ból, a do-

datkowo problemy z poruszaniem się.

Rodzice Mai poprosili krewnych i przyjaciół,
aby tego dnia pomogli w przeprowadzeniu
kwesty. Przed kościołem stali wolontariusze
rozdając ulotki i trzymając puszki na datki.
Udało się zebrać 9  046,20 zł co pozwoli nie
tylko na zakup wózka ale umożliwi dalszą
rehabilitację 9 – cio latki.

ISTOTNE KONTAKTY:

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Katedralna 7

50-328 Wrocław

71 32 71 300

wroclaw@caritas.pl

Robert Jadwiszczak
Diecezjalny Koordynator PZC
662 217 292
rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl

s. Magdalena Stachura
Koordynacja: świece, baranki,
skarbonki etc., WAS
664 456 585
mstachura@wroclaw.caritas.pl

Michał Brzezicki
Koordynacja: zbiórek żywności,
jadłodajni, łaźni, Nasza Paka
668 021 036
mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

Paweł Trawka
Rzecznik prasowy, strona www,

Facebook, media
662 218 277
rzecznik@wroclaw.caritas.pl

WWW.WROCLAW.CARITAS.PL

WÓZEK DLA MAI W NIEDZILĘ CARITAS


