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Batalia o okna życia

W Niemczech jest ich około 100, w Polsce i Czechach ponad 40,
we Włoszech, na Litwie, Rosji, Słowacji i Belgii po 10. Ocaliły już
życie 400 dzieci. Teraz ich istnienie jest poważnie zagrożone. Powód?
Ideologiczny. Oenzetowski Komitet Praw Dziecka (CRC) domaga się
ich likwidacji w Unii Europejskiej.
Placówki ratujące życie dzieciom niechcianym funkcjonują niemal
w całej Europie. Za ich pomysłodawcę uważa się św. Gwidona z Montpellier. Święty pragnął zaradzić pladze porzucania noworodków przez
rodziców, którzy nie chcieli lub nie mogli się nimi zająć. Tragedia dzieci,
którym nie dawano żadnych szans na przeżycie, jest to nie tylko plaga
średniowiecznych miast. Także współcześnie spotykamy się z dramatami
dzieci narodzonych i pozostawionych bez żadnej opieki. Pierwsze okno
życia założyła w Niemczech w 1999 roku pastorka Gabriele Stangl.
Impulsem do stworzenia miejsca, gdzie matka będzie mogła anonimowo
zostawić dziecko, którego nie chce, była historia kobiety, która urodziła
dziecko poczęte przez gwałt. Potrzebę okien życia dostrzeżono również
w innych krajach Europy. Pierwsze polskie okno życia otwarto w 2006
roku w Krakowie. W ślady sióstr nazaretanek poszły diecezjalne Caritas
w całej Polsce. Do tej pory w oknach życia pozostawiono już 50 dzieci.
Wszystkie trafiły do rodzin zastępczych i do adopcji.
Okna życia dają szansę przeżycia niemowlętom, które w innym
wypadku skazane zostałyby na śmierć. Są alternatywą dla porzucenia
dziecka i pozostawienia go bez należytej opieki. Okna powstały jako
odpowiedź na istniejący problem – doniesienia o znajdowaniu martwych noworodków. Mają pomóc matce i dziecku uniknąć największej
tragedii – śmierci bezbronnego dziecka. Wraz z otwarciem okien życia,
w Polsce zmniejszyła się liczba znajdowanych martwych dzieci. To jest
poważny argument za ich istnieniem. Warto wiedzieć, że działalność
okien nie spowodowała gwałtownego wzrostu przypadków porzucenia
dzieci. Odpada zatem argument, że służą one promocji nieodpowiedzialnych postaw rodzicielskich.
Maria Herczog, członek Komitetu Praw Dziecka ONZ, węgierska
psycholog, uważa że okna życia łamią Konwencję o prawach dziecka
ONZ, ponieważ uniemożliwiają ustalenie ich tożsamości. 18 międzynarodowych biurokratów tworzących ten Komitet zarzuca procedurze
związanej z funkcjonowaniem okien życia łamanie praw dziecka do
poznania swoich rodziców i bycia przez nich wychowywanym. Okna
życia nie służą w najlepszym interesie dziecka lub matki – przekonywała Maria Herczog na łamach „Jewish World Review”. Jej zdaniem
praktyka zachęca matki do porzucania dzieci. Przeciwnicy okien życia
powołują się na artykuł 7 Konwencji, który mówi, że dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania
obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców
i pozostawania pod ich opieką. Pomijają przy tym dość istotne w tym
kontekście sformułowanie: „jeśli to możliwe”.
Postulat zamknięcia w Europie okien życia nagłośniły media.
Podchwyciły go również niektóre środowiska w Polsce. Europosłanka
Joanna Senyszyn napisała na swoim blogu: Tłumaczenie, że okna życia
ratują niemowlęta przed śmiercią jest kłamliwe. Nie ma żadnych dowodów
na to, że matki zabiłyby swoje dzieci, gdyby nie pozostawiłyby ich w oknach
życia. Wszak dzieci są w Polsce mordowane, mimo istnienia tych okien.
A może właśnie dlatego, że okna są. Okna uczą bowiem, że dziecko nie
jest żadną wartością, że można je urodzić, a kiedy się znudzi lub zacznie

Okno życia w Giżycku

przeszkadzać – bezkarnie wyrzucić ze swojego życia (6 XII 2012 r.). Co
więcej, zasugerowała ona, że Caritas diecezjalne założyły okna życia
w niecnych celach: Okna są popierane przez Kościół także jako alternatywa
dla edukacji seksualnej, antykoncepcji, a przede wszystkim aborcji. Okna
mają dawać złudne przeświadczenie, że nie trzeba planować rodzicielstwa,
bo jak się nie spodoba, jest legalny, anonimowy, bezkarny sposób pozbycia się
dziecka. Można się zastanawiać, co się dzieje z tymi dziećmi. Czy Caritas
nie dlatego tak ostro broni okien życia, że czerpie z nich materialne korzyści.
Wszak znane są także w Polsce przypadki sióstr zakonnych, które sprzedawały
niemowlęta do adopcji. Zwłaszcza zagranicznej, bo intratniejsza.
Posłanka sugeruje popełnienie poważnego przestępstwa. Oszczerstwa
i sugestie europosłanki, wyssane z palca i kłamliwe, zostały ubogacone
przez nią propozycją, by tworzyć okna życia dla zwierząt.
Żądanie zlikwidowania okien życia spotkało się z protestem wielu
polityków z różnych krajów. Wiktor Orbán, prezydent Węgier, widzi
w oknach życia rozwiązanie dla kobiet, które starannie ukrywają ciążę
i boją się konfrontacji z oficjalnymi procedurami pozostawienia dziecka
w szpitalu. Fińska poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji chrześcijańskich demokratów obnażyła hipokryzję oenzetowskich urzędników.
Według nich okna stanowią pogwałcenie prawa dziecka do wiedzy
o swoich rodzicach biologicznych, natomiast funkcjonowanie banków
spermy – już nie. Tu nikt nie alarmuje, że łamana jest konwencja i prawo
dziecka do poznania ojca. Kłamliwym wydaje się być argument, że gdyby
zamknięto okna ustałby proceder porzucania dzieci.
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„Samarytańskie Dzieło”
w Olecku

Zajęcia plastyczne, muzyczne, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji – to
tylko niektóre z zajęć prowadzonych
przez animatorkę i wolontariuszy
w Centrum Charytatywnym im. Jana
Pawła II „Samarytańskie Dzieło”
w Olecku. W okresie wiosenno-letnim
dodatkowo są organizowane zajęcia
ruchowe na świeżym powietrzu, wyjścia
do pobliskiego parku oraz na plac zabaw. Stałym punktem planu dnia
w świetlicy są podwieczorki, w których przyrządzaniu uczestniczą
podopieczni placówki, ucząc się tym samym przygotowywania prostych
potraw. Ta forma spędzania wolnego czasu jest też bardzo dobrym
sposobem przyswajania wiedzy o zasadach zdrowego żywienia. Tegoroczna oferta programowa Centrum zostanie wzbogacona o wyjścia
na basen czy do pizzerii.
Lokal, położony przy placu Wolności 18, w którym mieści się świetlica,
wyposażony jest m.in. w biurko, komputer z drukarką, szafki, telewizor, gry
planszowe, zabawki. Znajdują się w nim także liczne regały z książkami,
z których bardzo chętnie korzystają dzieci. W tym roku planowany jest
zakup nowych mebli, m.in. kanapy, stołu, krzeseł, foteli – piłek.
Z oferty programowej świetlicy mogą korzystać dzieci, w wieku
do 15 lat – mieszkańcy Olecka – z terenu obejmującego część miasta
ograniczoną ulicą Kolejową, placem Wolności, Gołdapską, Wojska
Polskiego. Liczba miejsc w placówce, przygotowanych dla najmłodszych
mieszkańców miasta wynosi 20. Nie oznacza to jednak, że nie będą
przyjmowani kolejni podopieczni. Jesteśmy otwarci na wszystkich,
których rodzice wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach
prowadzonych w Centrum. Pobyt w placówce jest bezpłatny. Zapraszamy do korzystania z jej oferty.
Prowadzenie świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła
II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku możliwe jest dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez gminę Olecko, w ramach zadania:
Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej przez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego – świetlicy
dla 20 dzieci z terenu obejmującego część miasta ograniczonego ulicami
Kolejową, placem Wolności, Gołdapską, Wojska Polskiego.
Paweł Szczepański

Świetlica w Olecku
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Już jest Katechizm pracowników
i wolontariuszy Caritas!

Diecezjalne Caritas
w Polsce włączają się
w obchody Roku Wiary poprzez wzmożony
wysiłek formacyjny
swoich pracowników
i wolontariuszy. Troska
o duchowy i religijny
rozwój tych, którzy
posługują ubogim, jest
jednym z priorytetów
strategii ich rozwoju.
Katechizm pt. Wiara
działająca przez miłość
jest inicjatywą, która
wpisuje się w wieloletnią troskę o formację serca ludzi Caritas.
Takie pragnienie wyraził dobitnie Benedykt XVI w encyklice Deus
caritas est. Ukazanie się Katechizmu jest również odpowiedzią na
życzenie bł. Jana Pawła II, wyrażone w Konstytucji apostolskiej
Fidei Depositum wydanej z okazji ukazania się Katechizmu Kościoła
katolickiego (11 X 1992 r.). Bł. Jan Paweł II pragnął, by stał się
on zachętą i pomocą do opracowania nowych katechizmów lokalnych,
przystosowanych do różnorakich środowisk i kultur, a jednocześnie
dbających o zachowanie jedności wiary oraz o wierność nauce katolickiej.
Autorzy Katechizmu zapraszają wszystkich pracowników
i wolontariuszy Caritas do odkrycia ewangelicznej motywacji
zaangażowania w posługę miłosierdzia wobec ubogich, chorych,
starszych, ofiar przemocy, poszkodowanych przez los i skazanych
na marginalizację. Ufają także, że refleksja nad prawdami wiary
w kontekście kościelnej opcji na rzecz ubogich rozbudzi w wielu
sercach ducha służby bliźnim oraz ubogaci „wyobraźnię miłosierdzia”, jakiej pragnął w Kościele bł. Jan Paweł II.
Osoby zainteresowane nabyciem niniejszej pozycji zapraszamy
do siedziby Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. 3 Maja 10 w Ełku.
Koszt Katechizmu to 15 złotych.
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Ciąg dalszy ze str. 1
Uważam, że zabronienie prowadzenia tej formy pomocy niechcianym dzieciom jest niehumanitarne. Caritas nie reklamuje okien życia
jako zwyczajnej formy działania. Mówimy tylko: jeśli masz zabić swe
dziecko – jest inna możliwość. Możesz dać mu szansę. Nie promujemy
nieodpowiedzialności ani nie zachęcamy do porzucania dzieci. Zostawienie dziecka zapewne jest dla matki sytuacją dramatyczną, ostateczną.
Okna powstały jako odpowiedź na istniejący problem – znajdowanie
martwych dzieci. Nie chodzi przecież o dzieci upragnione, ukochane,
oczekiwane przez całą rodzinę. Do okien życia trafiają dzieci z ciąż
ukrywanych. Ich matki znajdują się w trudnej sytuacji. Planują w taki
czy inny sposób rezygnację z macierzyństwa. Gdyby nie miały takiej
możliwości – dania szansy przeżycia dziecku – najprawdopodobniej
użyłyby takich czy innych środków, aby dziecko zabić.
Ks. Dariusz Kruczyński
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Zbiórka żywności

Podsumowanie Wielkanocnej
Zbiórki Żywności 2013

Caritas Diecezji Ełckiej na mocy decyzji Ministra Administracji
i Cyfryzacji (Nr 48/2012 z dnia 12 października 2012 r. nr sygn. DAP632-1-293/2012) w dniach 8 i 9 marca 2013 roku (piątek i sobota)
zorganizowała i przeprowadziła Wielkanocną Zbiórkę Żywności pod
hasłem: „Tak, POMAGAM”. Efektem zbiórki jest zebranie 12 ton
i 200 kg produktów na terenie całej diecezji ełckiej, gdzie w samym
Ełku zebraliśmy 2 tony, 648 kg, 47 dag. Celem przeprowadzonej zbiórki
było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, olej,
konserwy, makaron, ryż, słodycze, herbata itp. W akcji uczestniczyło
976 wolontariuszy, którzy udzielali się charytatywnie w 167 sklepach.
Caritas Diecezji Ełckiej składa ogromne podziękowania dla
wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę: właścicielom sklepów,
władzom szkół, parafialnym zespołom i szkolnym kołom Caritas,
a przede wszystkim wolontariuszom i darczyńcom. Wszystkie zebrane
dary w postaci paczek świątecznych trafią przed świętami do najbardziej
potrzebujących.
Anna Rudzińska
– koordynator zbiórek w CDE

Pomagając nam, pomagasz
innym!

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejny raz mogą
Państwo zdecydować o przekazaniu 1% swego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Za rok 2012 należy złożyć zaznanie najpóźniej
do 30 kwietnia 2013 roku. Przekazanie 1% jest bardzo proste.
Wystarczy, że wpiszą Państwo w odpowiednie pole swojego
formularza PIT za 2012 rok numer KRS 0000136508 oraz
wyliczoną kwotę 1% podatku dochodowego.
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Pierwsze szkolenie parafialnych zespołów Caritas 2013
Caritas Diecezji Ełckiej w dniu 2 marca, po raz pierwszy w roku
2013, zorganizowała szkolenie formacyjne dla zarządów parafialnych
zespołów Caritas. Miało ono miejsce w Domu św. Rodziny w Orzyszu.
Przybyło 90 osób z 51 PZC. Szkoleniu przewodniczył biskup Romuald
Kamiński oraz niżej podpisana.
Szkolenie rozpoczęło się wspólną modlitwą, którą poprowadził
ks. Tadeusz Białous – proboszcz nowo powstałej parafii w Ełku
pw. bł. Jana Pawła II. Została odczytana modlitwa parafialnych zespołów Caritas. Tematyka szkolenia obejmowała informacje dotyczące akcji organizowanych przez Caritas diecezjalną, takich jak:
Jałmużna Wielkopostna, Wielkanocne Dzieło Caritas – Paschaliki,
Wielkanocna Zbiórka Żywności – „Tak, POMAGAM” (8-9 III
2013 r.), kampania 1%, X Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy
Caritas do Łagiewnik (13 IV 2013 r.). Podana została przez Renatę
Stańczyk informacja o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo
na rynku pracy”, realizowanym przez Caritas Polska. Projekt umożliwia uczestnikom szkolenia skorzystanie z fachowych porad doradcy
zawodowego i kompleksowego wsparcia, mającego na celu wejście lub
powrót na rynek pracy. Kolejnym punktem szkolenia było omówienie
największego programu pomocowego w Polsce: „Dostarczanie nadwyżek
żywności dla najuboższej ludności UE PEAD”.
Były dwie prezentacje multimedialne: jedna – podsumowująca
realizację programu PEAD 2012, druga – przygotowująca do wejścia
w realizację kolejnego programu PEAD 2013. Caritas Diecezji Ełckiej
już po raz dziesiąty będzie uczestniczyła w powyższym programie.
W dalszej części spotkania odbyła się konferencja na temat Roku Wiary,

Herbatki ziołowe według
receptury ojca Klimuszki

Caritas Diecezji Ełckiej rozprowadza herbatki ziołowe, produkty całkowicie naturalne powstałe w oparciu
o wieloletnie studium receptur ojca
Klimuszki. Proponujemy herbatki
na lepszą pamięć, na wyszczuplanie
sylwetki, aksamitną cerę, oczyszczanie organizmu czy na zmniejszenie
cholesterolu. Oprócz herbatek, rozprowadzana jest także kawa zbożowa
z ziołami (cykoria, pszenica, jęczmień, żyto, korzeń mniszka, korzeń
lubczyka).
Koszt jednego opakowania to 4,85 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest w całości na cele statutowe Caritas. Herbatki ziołowe
oraz kawę zbożową można nabywać we wszystkich aptekach Caritas.

Szkolenie parafialnych zespołów Caritas

którą poprowadził bp Romuald Kamiński. Rok Wiary ogłoszony został 11 października 2012 roku przez papieża Benedykta XVI i trwać
będzie do 24 listopada 2013 r., czyli do uroczystości Chrystusa Króla
Wszechświata. Okres ten, to czas, który dla nas – katolików jest wielką
szansą na odnowienie naszej relacji z Bogiem. Mamy podjąć trud nad
rozwojem naszej wiary, ponieważ powszechnie zauważa się kryzys
życia duchowego i religijnego. Rok Wiary ma skłonić niewierzących
do refleksji, dlaczego warto wierzyć, zachęcić „letnich” wiernych do
pogłębienia więzi z Chrystusem, a zaangażowanych w wiarę pobudzić
do jeszcze wiarygodniejszego świadczenia wobec bliźnich, że Bóg
wszystkich ludzi bardzo kocha, jak również zaprasza do kroczenia
z Nim, abyśmy w przyszłości cieszyli się radością nieba. Kościół poprzez
działania duszpasterskie stara się ukazać piękno wiary oraz zaprasza
do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa.
W trakcie szkolenia rozprowadzony został katechizm pracowników
i wolontariuszy Caritas pt. Wiara, która działa przez miłość. Wszyscy
zostali poinformowani o peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej,
który wkrótce nawiedzi diecezję ełcką. Szkolenie formacyjne zakończyło się poczęstunkiem. Nie zabrakło czasu na modlitwę, rozmowę
i wymianę doświadczeń.
Anna Rudzińska
– opiekun parafialnych zespołów Caritas
Caritas Diecezji Ełckiej
ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk
tel. +48 87 629 02 60, faks +48 87 629 02 50
www.elk.caritas.pl, e-mail: elk@caritas.pl
Regon 040109444, NIP 848-14-65-879
Pomóż nam pomagać!
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