
 ZJAZD WOLONTARIUSZY
PZC3  L I P C A 2 0 2 1  R .

POMOC CIEPŁOWODOM
Caritas spieszy z pomocą osobom
poszkodowanym 12 maja 2021 r. w czasie
powodzi w Ciepłowodach.Wsparcie trafiło
do 13 gospodarstw domowych, w których
zamieszkuje łącznie 33 osoby.
Przekazywane są materiały budowlane,
sprzęt AGD a nawet buty. W akcję włączyła
się Caritas Polska.  - Otrzymaliśmy środki z
Caritas Polska. W parafiach, w których
działają Parafialne Zespoły Caritas, trwają
zbiórki do puszek – relacjonuje ks. Dariusz
Amrogowicz- Dzięki tym środkom udaje się
na miejscu pomóc tak jak najbardziej jest to
potrzebne.

O powodzi, jaka przeszła przez Ciepłowody przypominają już tylko schnące na podwórkach
samochody oraz gruz z remontowanych domów. Cała miejscowość przez ostatni miesiąc
porządkowała swoje podwórka i tereny wspólne zalane błotem naniesionym przez spiętrzoną
wodę. Na miejscu Parafialny Zespół Caritas wraz z księdzem proboszczem bardzo dokładnie
zebrali listę potrzeb: - Chodziliśmy do każdej poszkodowanej rodziny i spisywaliśmy co jest
potrzebne. W ten sposób powstała bardzo konkretna lista, nasi parafianie prosili zarówno o
materiały budowlane jak i o sprzęt AGD, ale też o kołdry czy buty – opowiada ks. Ryszard Słowiak,

miejscowy proboszcz. W domach trwają intensywne prace, wymieniane są podłogi, wstawiane
są nowe drzwi i na nowo malowane ściany. Nie wszędzie jeszcze da się zamieszkać, dlatego
gmina przygotowała mieszkanie komunalne dla gospodarstw w których trwają intensywne
prace. Niektórzy, korzystając z pięknej pogody, rozbili przed domami namioty. 
Wiele prac mieszkańcy wykonują własnoręcznie co pozwala na przeznaczenie środków
finansowych na zakup potrzebnych materiałów i sprzętów.



Zachęcamy aby w swoich parafiach wyszukać osoby zaangażowane w wolontariat
podczas pandemii oraz zbierać informacje o seniorach, którzy korzystali ze wsparcia tych
wolontariuszy. Liczymy, że podczas wspólnych spotkań w lokalnym środowisku powstanie
sieć relacji i przepływu informacji o osobach potrzebujących i tych, którzy pomoc mogą
świadczyć. Chcemy, aby na bazie wypracowanych kontaktów nastąpiło zintensyfikowanie
działań pomocowych. Celem takiego działania jest zintegrowanie i koordynacja działań
pomocowych na terenie parafii, szczególnie w zakresie międzypokoleniowej współpracy
doświadczonych wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i młodych osób
podejmujących wolontariat spontanicznie. Zwieńczeniem tych działań będą duże
spotkania integracyjne dla wolontariuszy i podopiecznych. 
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LATO CZEKA NA DZIECI

C A R I T A S  M I E D Z Y P O K O L E N I O W Y

W ostatnich latach to wakacje czekały na dzieci.
Dodajmy, na dzieci, które mnóstwo czasu
spędziły przed ekranami w wirtualnym świecie,
w dobie ograniczeń kontaktu z rówieśnikami,
wśród nawarstwiających się problemów ze
zdrowiem i kondycją psychiczną. Pora pomóc im
dojrzeć jaki piękny jest świat tuż za progiem
Internetu.

Okres pandemii spowodował poruszenie
serc, które zaowocowało zaangażowaniem
wielu osób w działania na rzecz seniorów.
Widząc wielki potencjał tej oddolnej
inicjatywy chcemy        podjąć próbę
zintegrowania osób zaangażowanych w
niesienie pomocy i przekształcić ich
entuzjazm w bardziej regularne działania
pomocowe. Służyć temu ma zbudowanie
lokalnych sieci informacji o osobach
potrzebujących i tych, którzy taką pomoc
mogą świadczyć. 

Dlatego zapraszamy Parafialne Zespoły do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W ramach Letniej Akcji Wakacyjnej można ubiegać się o środki na dofinansowanie tego typu
projektów. Wsparcie dotyczyć może  zarówno organizacji kolonii jak i półkolonii, a także wyjazdów,

pielgrzymek i wycieczek. Środki pozyskujemy ze sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.  W tym roku na wyjazdy dofinansowana przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
wyjedzie prawie 300 dzieci w ramach 8 projektów. 



Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia,  
Podpora w trudnościach, Patron wygnańców,  Patron 
cierpiących, Patron ubogich - to nowe wezwania 
w litanii do św. Józefa. Wyrażają teologiczną postawę 
Opiekuna Jezusa, która bardzo konkretnie wyrażała się 
w codziennym sposobie życia i wychowywania Jezusa.
Dla nas, w roku jubiluszoym poświęconym św. Józefowi,
pozostaje rozważanie i inspirowanie się jego postawą.
 
Wyrażenie „Custos Redemptoris” (Opiekun Odkupiciela) pochodzi z Adhortacji Apostolskiej
„Redemptoris Custos” św. Jana Pawła II, której polski oficjalny tytuł brzmi „Opiekun Zbawiciela”. 
W litanii zachowano bardziej dosłowne i wierne łacinie znaczenie „Redemptor” („Odkupiciel”).
Wyrażenie „Servus Christi” (Sługa Chrystusa) pochodzi z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, jest
też przywołane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liście „Patris Corde”. Wprawdzie w
oryginalnym tekście homilii Papieża Pawła VI używa się wyrażenia „Mesjasz” („a servizio del
Messia”), jednak kierując się podobieństwem do tekstu łacińskiego, zachowano wyrażenie
„Chrystus”. Łacińskie „Christus” jest tożsame z „Mesjasz”, podobnie polskie „Chrystus” oznacza w
rzeczywistości „Mesjasz” (dosł. namaszczony).
Wyrażenie „Minister salutis” (Sługa zbawienia) pochodzi z homilii św. Jana Chryzostoma do
Ewangelii wg św. Mateusza, było też przywołane przez Jana Pawła II w adhortacji „Redemptoris
Custos”. Dosłowne polskie tłumaczenie „minister” to „sługa”, które ostatecznie wybrano ze
świadomością, że w tekście Litanii obok już jest wezwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym
terminem łacińskim (servus). Język łaciński jest w tej dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich
tłumaczeniach „minister” czasami oddaje się terminem „szafarz”, to jednak w przypadku omawianego
tytułu lepiej brzmi „sługa”.
Wyrażenie „Fulcimen in difficultatibus” (Podpora w trudnościach) pochodzi ze wstępu do
listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie w oficjalnym tekście
polskim tego listu pada wyrażenie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jednak łacińskie
„fulcimen” oznacza dosłownie podporę, kolumnę. Dlatego przyjęto, aby powtórzyć polskie
słowo „podporo”, które w Litanii już pada obok w zwrocie „podporo rodzin” (z użyciem
łacińskiego „columen”).

Wyrażenia „Patronus exsulum” (Patron wygnańców), „Patronus afflictorum” (Patron cierpiących) i
„Patronus pauperum” (Patron ubogich) pochodzi z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris
corde”, w polskiej wersji przyjęto terminy identyczne z polskim tekstem listu Papieża:
"(...) Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając
Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.
To Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy
cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef
nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących,
wygnańców, cierpiących, ubogich, umierających. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać
przede wszystkim ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od
Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego Matkę;
kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dziecięciem i
Jego Matką."

. 

Ś W I Ę T Y  J Ó Z E F  -  P A T R O N  U B O G I C H



SPRZĘT DLA CHORYCH

ISTOTNE KONTAKTY:

Przy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od lat
działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Osoby potrzebujące mogą w niej uzyskać
pomoc w postaci regulowanych łóżek
rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich,
chodzików, koncentratorów tlenu, ssaków
medycznych, kul ortopedycznych czy też innych
specjalistycznych sprzętów służących opiece
nad chorymi. 
Kontakt:  s. Aneta Banyś CDC
                713 271 315 (we wtorki i w czwartki)

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

13 kilometrów odwiertów, 444 okna,
ponad 4700 m2 dachu, ale też ponad 
70 % redukcja emisji dwutlenku węgla
do atmosfery. To efekty zakończonych
prac termomodernizacyjnych w
klasztorze Księgi Henrykowskiej.

– To jest dobro kultury. Chcemy, by ten
obiekt służył wszystkim mieszkańcom
regionu. Chcemy przez realizację takich
projektów przyciągać turystów z całego
kraju – mówił abp Józef Kupny odsłaniając
tablice upamiętniające zakończenie prac.

Pocysterskie opactwo to ogromny
kompleks wielu budynków, których dzieje
sięgają XII w. Prace mające na celu
poprawę efektywności energetycznej oraz
wykorzystanie energooszczędnych źródeł
zasilania objęły 3 zabytkowe budynki
należące do archidiecezji wrocławskiej:
sam klasztor, salę gimnastyczną z aulą i
oficynę zachodnią, w której działają dwie
placówki prowadzone prze Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej: Dom Opieki i
Warsztat Terapii Zajęciowej.
– Korzystając z ekologicznych źródeł
energii, zmniejszając emisję dwutlenku
węgla do atmosfery okazujemy swoją
troskę o przyszłe pokolenia, o naszą
przyrodę, o to, aby pomagać ekologicznie,

w duchu encykliki papieża Franciszka
„Laudato si”. – podkreślił ks. Dariusz
Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej.

HENRYKOW ODNOWIONY


