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Kolędnicy Misyjni 2012. Naszym rówieśnikom w Wietnamie
Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie
dla dzieci całego świata,
Bożą miłością serce niech zapłonie
dalekiej siostry i brata.
(Hymn Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci)

Światowy Dzień Misyjny Dzieci został
ustanowiony w 1950 r. przez papieża Piusa XII.
Obchodzony jest corocznie 6 stycznia w Święto
Objawienia Pańskiego. Jest to równocześnie
święto patronalne najmłodszych należących
do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
(PDMD). Kolędowanie misyjne w Polsce
jest tradycją jeszcze młodą, zaproponowaną
i przygotowaną w 1993 r. przez centralę krajową PDMD w Warszawie. Dzięki staraniom
polskich kolędników misyjnych w ostatnich
latach zrealizowano kilkadziesiąt projektów w 9
krajach (w Sudanie, Wietnamie, na Filipinach,
w Boliwii, Burkina Faso, Haiti i Indonezji,
Republice Środkowoafrykańskiej oraz Peru).
Tegoroczne ofiary z kolędowania wspierać
będą dzieci w Wietnamie.
W roku 2011 zgodnie z intencją ks. biskupa Jerzego Mazura zostało zapoczątkowane
w naszej diecezji przedsięwzięcie kolędowania
na rzecz dzieci z krajów misyjnych, w które
zaangażowano uczniów skupionych w wolontariacie szkolnym. Pragnieniem naszym
jest, by akcja kolędników misyjnych wpisała
się na stałe w rytm życia duszpasterskiego.
Dlatego Caritas Diecezji Ełckiej zwróciła się
do opiekunów szkolnych kół Caritas z prośbą
o zaangażowanie wolontariuszy również w tegoroczną akcję kolędowania.
Na początku stycznia przez dwa-trzy dni
dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas
odwiedzą domy mieszkańców parafii śpiewając
kolędy, przedstawiając krótką scenkę o Bożym
Narodzeniu i sytuacji dzieci na misjach. Kolędnicy zaniosą radość Bożego Narodzenia do
odwiedzanych domów. Zewnętrznym wyrazem tej radości będą wypowiadane życzenia
i umieszczone na drzwiach błogosławieństwo:
C+M+B (Christus mansionem benedicat –
niech Chrystus błogosławi temu domowi).
Radość chrześcijańska, jeśli jest prawdziwa,
staje się darem dla innych. O tym przypominają
kolędnicy misyjni w odwiedzanych rodzinach.
Stąd też nie ukrywamy, że misyjny wymiar
kolędowania wyraża się również w zebranych
ofiarach. Przez te ofiary włączamy się w kon-

kretną pomoc, przewidzianą przez projekt
kolędniczy lub przez przekazanie ofiar na
rzecz PDMD.
Przedsięwzięcie kolędników misyjnych
jest wielką nadzieją dla Kościoła w Polsce.
Dzięki niemu duch misyjny ma szansę przeniknąć do serc dużej liczby dzieci i młodzieży, przekonać do powszechności Kościoła
oraz potwierdzić ich bezinteresowność i trud

podejmowany dla rówieśników z odległych zakątków świata. Wyrażamy nadzieję,
że kolędowanie misyjne zostanie na stałe wpisane w okres Bożego Narodzenia w naszej
diecezji.
Katarzyna Gabruś
– koordynator ds. wolontariatu Caritas
Diecezji Ełckiej
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Dom Samotnej Matki

Spotkanie opłatkowe pracowników
ełckiej Caritas

14 grudnia 2012 roku w Kurii Biskupiej pracownicy Caritas
Diecezji Ełckiej spotkali się na uroczystości podzielenia się opłatkiem. Spotkaniu przewodniczył bp Jerzy Mazur, który przypomniał
o tym, iż rok 2012 jest rokiem jubileuszowym w diecezji ełckiej
z racji obchodów jej dwudziestolecia, jak i diecezjalnej Caritas. Biskup złożył życzenia z okazji Bożego Narodzenia: Życzę Wam, aby
Nowonarodzony Jezus dał nowe życie i serce, które pozwoli Wam rozpoznawać prawdę i oczy, które potrafią dostrzec znaki czasu i ślady Boga
na ziemi. A szczególnie zobaczyć Boga w drugim człowieku.
Po wspólnym śpiewie kolęd, przy akompaniamencie Jolanty Wilczyńskiej i Daniela Szejdy, nastąpił moment łamania się opłatkiem.
Ta wspaniała tradycja przypomniała nam wszystkim, jak wielka jest
miłość Boga do ludzi. Tak jak chleb jest naszym pożywieniem na co
dzień, tak pożywieniem dla chrześcijanina jest miłość.
Na przybyłych pracowników czekała niespodzianka, która była
dopełnieniem spotkania opłatkowego. Były nią jasełka w wykonaniu
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej. Widzowie mogli
przenieść się w czasie i zasmakować wydarzeń sprzed ponad dwóch
tysięcy lat. Serdecznie dziękujemy aktorom, Pawłowi Arciszewskiemu
– kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz instruktorom za
piękne przedstawienie oraz za trud, jaki włożyli w wielomiesięczne
przygotowania.
Joanna Dziatkowiak

Drogeria Ambrozja
Caritas Diecezji Ełckiej w lipcu 2011 roku otworzyła w Piszu przy ul. Kościuszki 2 (tel. 87 4235747) drogerię Ambrozja.
W asortymencie posiada przeróżne kosmetyki dla całej rodziny –
kremy, szampony, balsamy, żele do kąpieli, produkty do makijażu
oraz artykuły higieniczne. Znajdują się tutaj także artykuły chemii
gospodarczej, środki do sprzątania oraz czyszczenia w atrakcyjnych
cenach. Drogeria czynna jest od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do
piątku, a w soboty od 9.00 do 14.00.
Zapraszamy!
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Trwają prace budowlane w Domu Samotnej Matki powstającym
w ramach Centrum Pomocy Społecznej i Medycznej dla Matki
i Dziecka w Ełku. W strukturach Centrum funkcjonować będzie:
Punkt Dziennej Opieki nad Dzieckiem – miejsce, w którym dzieci
będą otoczone fachową opieką ze strony opiekunów w czasie, gdy ich
matki będą brać udział w różnych formach wsparcia; Poradnia Rodzinna
i Terapeutyczna – w której udzielane będzie poradnictwo psychologiczne
i pedagogiczne. Prowadzona będzie tam także terapia dla kobiet i dzieci
zarówno mieszkających w Domu Samotnej Matki, jak i poza placówką;
Dom Samotnej Matki – gdzie opiekę i schronienie znajdą kobiety
w trudnej sytuacji życiowej. Pomocą socjalną, bytową, psychologiczno-pedagogiczną, prawną i edukacyjną zostaną otoczone w placówce
kobiety spodziewające się dziecka oraz te, które na skutek przemocy
w rodzinie nie mogą przebywać we własnym domu, dopóki ich sytuacja
się nie ustabilizuje. Dom Samotnej Matki to miejsce, gdzie kobieta
otrzyma ona nie tylko dach nad głową, ale też bezpieczne schronienie
oraz opiekę ofiarowaną przez osoby rozumiejące jej problemy; Telefon
Zaufania – zapewni szybką i anonimową pomoc kobietom, które
próbują pokonać uzależnienie, depresję, samotność.
W trzykondygnacyjnym budynku zostaną przygotowane mieszkania
o powierzchni 25-35 m² – w większości jednopokojowe z łazienką
i aneksem kuchennym, ale znajdzie się także kilka mieszkań dwupokojowych. W placówce będzie mogło zamieszkać jednocześnie 20
matek z dziećmi. Koszt urządzenia jednego mieszkania to około 5 tys.
złotych.
Inwestycja ruszyła w czerwcu 2011 roku. Po wnikliwej ocenie
stanu technicznego okazało się, że należy rozebrać już istniejący
budynek i w jego miejsce wybudować nowy obiekt. Dzięki dużemu
zaangażowaniu lokalnej społeczności, przyjaciół ełckiej Caritas, darczyńców, sponsorów – po 18 miesiącach intensywnych prac, obecnie
trwa ocieplanie budynku na zewnątrz. Przed nami pozostały jeszcze
prace wykończeniowe, które także są bardzo kosztowne. Zwracamy
się do wszystkich ludzi dobrej woli, sponsorów, darczyńców o pomoc
materialną i finansową przy ukończeniu tak szczytnego celu.
Za okazaną pomoc, za każdy najmniejszy gest życzliwości serdecznie
dziękujemy!
Joanna Dziatkowiak

www.elk.caritas.pl

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

W mroźny poniedziałek 10 grudnia rozpoczęły się uroczyste
obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które były jednocześnie podsumowaniem projektu skierowanego do tej grupy społecznej
pod nazwą Profesjonalizacja Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej
współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.
Uroczyste obchody Dnia Wolontariusza to również okazja,
by celebrować ten szczególny dzień w sposób godny najwyższego
uznania dla ogromu pracy, na jaką składa się praca każdego wolontariusza na całym świecie. Każdego dnia warto zastanowić się
nad jej bezinteresownością i sensem niesienia pomocy najbardziej
potrzebującym.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
jest celebrowany na całym świecie 5 grudnia.

Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że wolontariat działa bardzo sprawnie
w całej Unii Europejskiej, Polska niestety plasuje się pod koniec
listy, jeśli chodzi o aktywność obywatelską pro publico bono. Dobrą
wiadomością jednak jest fakt, że zdecydowana większość polskich
wolontariuszy utożsamia się z działalnością Caritas i Kościołem
katolickim, z czego możemy być dumni.
Ksiądz biskup Jerzy Mazur wyraził głęboką radość i wdzięczność
przybyłym na spotkanie młodym wolontariuszom. Wyróżniono
dziesięciu wolontariuszy – członków Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas, którzy zasłużyli się szczególnym zaangażowaniem
w działalność Caritas Diecezji Ełckiej w roku
2012. Są to: Łukasz Sadowski, Marcin Mikiewcz, Paulina Błaszczyk, Joanna Frylich,

Został on ogłoszony w 1986 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dowód
uznania dla ochotników pracujących na rzecz
innych. Tradycja tego święta sięga więc 26 lat!
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, w tym swoją
obecnością zaszczycił nas biskup Jerzy Mazur SVD, ks. Zbigniew
Sobolewski – przyjaciel Caritas Diecezji Ełckiej, Ewa Litman –
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku, Janusz Samarow
– dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ełku, Andrzej Zdanowski – dyrektor SP nr 9 w Ełku oraz przedstawiciele Wyższego Seminarium
Duchownego w Ełku.
Powitania gości dokonał dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, ks. Dariusz Kruczyński. Lista osób przyjezdnych
z okolic diecezji ełckiej była bardzo długa, co świadczyło
o dużym zainteresowaniu wszystkich wolontariuszy zrzeszonych
w szkolnych kołach Caritas ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Imprezę rozpoczęto projekcją kilkunastominutowego filmu ukazującego działalność Caritas Diecezji Ełckiej
na przestrzeni minionych dwudziestu lat. Zrzeszeni wolontariusze
mieli okazję wysłuchać konferencji pod nazwą Wolontariat wyrazem
miłości bliźniego wygłoszonej przez ks. Zbigniewa Sobolewskiego.

Iwona Arciszewska, Damian Guzik, Kamil
Świderski, Magda Muraszko, Katarzyna
Gorajewska i Marta Zalewska.
Obejrzano prezentację multimedialną podsumowująca projekt
Profesjonalizacja Wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej. Była to krótka
retrospekcja w formie fotograficznej, sentymentalna podróż od
czerwca do grudnia 2012 po działaniach projektowych. Przedstawiono również osiągnięte rezultaty projektu, a także jasełka
w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ełku
oraz wolontariuszy Ełckiego Centrum Wolontariatu Caritas.
Uroczystość uświetnił zespół uczniów z Gimnazjum nr 1 w Ełku
prowadzony przez Ewę Awramik, który zaprezentował wspaniałe
interpretacje kolęd, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich chęć działania,
tworzenia i zmiany na lepsze otaczającego nas świata. To dzięki
ofiarności wolontariuszy osobom korzystającym z pomocy żyje się
lepiej, łatwiej i pogodniej. Życzymy Wam niesłabnącego zapału do
działania w 2013 roku. Niech każdego dnia każdy z nas za przykładem Martina Luthera Kinga Juniora pamięta, że Najbardziej
niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?
Marta Matusiewicz – koordynator projektu
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PRZEKAŻ 1%

Ludziom starszym i chorym
Zamiast fiskusowi, podaruj człowiekowi!
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.
Przeznaczając 1% podatku na działalność
charytatywną Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku wspierają
Państwo ludzi starszych, opuszczonych, cierpiących i chorych. Wśród pacjentów objętych
opieką stowarzyszenia znajdują się osoby
z różnymi schorzeniami. Dzięki Państwa wsparciu
i dobremu sercu możemy pomagać drugiemu
Rok Wiary

Warsztaty dla wolontariuszy
szkolnych kół Caritas

Rok Wiary – pod tym
właśnie hasłem przeprowadzany jest w naszej
diecezji kolejny już cykl
warsztatów dla wolontariuszy ze szkolnych kół
Caritas. Pierwsze odbyły
się 27 listopada 2012 roku
w Centrum Pastoralno-Administracyjnym Kurii
Biskupiej w Ełku. Kolejne
miały miejsce 28 listopada 2012 roku w Domu Św. Rodziny w Orzyszu.
Warsztaty rozpoczęły się wspólną modlitwą. Następnie ks. Maciej Gilewski
– wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej przybliżył temat spotkania,
a mianowicie: czym jest wiara. Wolontariusze mieli okazję wysłuchać
Słowa Bożego oraz zinterpretować je w scenkach teatralnych. Wszyscy
zgodnie potwierdzili – wiara to ogromny dar otrzymany od Boga
i albo ją odrzucimy, albo przyjmiemy i będziemy w sobie pielęgnować.
Głównym zadaniem dzieci pracujących w grupach było opracowanie
karty etycznej wolontariusza, a więc nieformalnego kodeksu postępowania, wskazującego na normy, którymi każdy wolontariusz powinien
się kierować. Uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem
i wspólnie stworzyli Własną Kartę Etyczną.
Katarzyna Gabruś
Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka,
Tak więc dużo optymizmu i wiary
życzy
Zespół Servire Caritati
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człowiekowi będącemu w potrzebie poprzez:
otaczanie opieką rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby starsze i niepełnosprawne
zapewniając im pomoc medyczną, opiekuńczą
i terapeutyczną; udzielanie pomocy rzeczowej
i materialnej; wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego; świadczenie usług
pielęgnacyjno-higienicznych w domu chorego;
wykonywanie zastrzyków, podawanie insuliny,
mierzenie ciśnienia, poziomu cukru we krwi,
zmienianie opatrunków, podawanie kroplowych
wlewów dożylnych, pielęgnację odleżyn; wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz masażu,
poprawiających ogólną sprawność psychoruchową;
przeprowadzanie rozmów terapeutycznych oraz
udzielanie porad z zakresu zdrowia i rehabilitacji.
Każda przekazana złotówka ma dla nas
ogromne znaczenie.
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Wyniki Bożonarodzeniowej Zbiórki
Tak, POMAGAM – pod takim hasłem w dniach 14 i 15 grudnia 2012
roku 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) przeprowadziła Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności.
W akcję zaangażowanych było 1000 wolontariuszy z parafialnych zespołów
i szkolnych kół Caritas, Wyższego Seminarium Duchownego, Ochotniczego
Hufca Pracy oraz podopieczni z Ośrodka Rehabilitacyjno-Readapcyjnego
MONAR w Gaudynku. Akcja została przeprowadzona w 180 sklepach na
terenie całej diecezji ełckiej. Na terenie miasta Ełku zebrano 3 tony 980
kg żywności, a na terenie całej diecezji ełckiej ok. 16 ton. Zbierane były
artykuły z długim terminem przydatności oraz łatwe w przechowywaniu.
Zebrana żywność została przekazana w formie paczek świątecznych dla
rodzin potrzebujących oraz jako pomoc doraźna do placówek Caritas.
Caritas Diecezji Ełckiej składa szczere i gorące podziękowania dla
właścicieli sklepów i wolontariuszom, wszystkim, którzy włączyli się
do bożonarodzeniowej akcji Caritas, pamiętając o tym, że nie są na
świecie sami i dzielić się trzeba tym, co samemu się posiada.
Anna Rudzińska – koordynator zbiórek
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!
Konto bankowe:
PKO BP SA O/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369
Konto walutowe:
PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015 SWIFT BPKOPLPW
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