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Święto Caritas
w Diecezji Tarnowskiej
Maria Uzar
22 kwietnia 2017 roku w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, miało
miejsce Diecezjalne Święto Caritas. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę o 10.
15 Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Natomiast o godzinie 10. 30 Mszę św.
odprawił Ks. Bp Stanisław Salaterski.
Po jej zakończeniu wręczył on darczyńcom, wolontariuszom i pracownikom
Caritas statuetki Misericors oraz listy
gratulacyjne Biskupa Tarnowskiego.
– Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, ks. Ryszard Podstołowicz powiedział:
To jest ta największa armia – pierwsza linia frontu – jeśli chodzi o działania
pomocowe w diecezji. Są bardzo szybko
tam, gdzie jest potrzeba pomocy. Sami
też szukają ludzi, którzy potrzebują
wsparcia.
Pośród 50-ciu wyróżnionych w 2017
roku, są 4 wolontariuszki z naszej
parafii: Jadwiga Goliszewska. Krystyna
Bonar, Salomea Towarnicka, Halina
Goliszewska.
Gratulujemy im wyróżnienia i dziękujemy za wieloletnią pracę w Parafialnym Oddziale Caritas. Nagrodzeni statuetkami Misericors w sanktuarium bł.
Karoliny w Zabawie.

Mamy świadomość, że z potrzeby
serca pomoc ofiaruje także wiele osób
nie zrzeszonych, którzy w ramach prowadzonych akcji „Tak pomagam”
w sklepach naszego Osiedla, przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia włączają się w tę akcję, a także Panie, które bezinteresownie przygotowują
i ofiarują ciasta, słodycze i produkty na
coroczne spotkania wigilijne, w tym także paczki żywnościowe dla ubogich. To
także osoby, które wpłacają na konto
Caritas w Pustkowie Osiedlu pewne
kwoty pieniężne. To bezinteresownie
opiekujący się osobami samotnymi
i opiekunowie chorych.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy od 1993 roku, od powstania Parafialnego Oddziału Caritas w naszej parafii, ofiarnie uczestniczą we
wszystkich zbiórkach i akcjach organizowanych przez POC.
Zbiórki środków pieniężnych
w latach:
2010 styczeń - na poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi w Haiti,
2010 maj - dla powodzian w Polsce.
2011 marzec - dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii,
sierpień - dla głodujących w Afryce.
2013 listopad - dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi na Filipinach.
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2014 czerwiec - dla poszkodowanych na
Bałkanach.
2014 sierpień - dla poszkodowanych
przez ulewy i nawałnice.
2015 maj - dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu.
2016 kwiecień - dla Kkościoła Ukraińskiego, wrzesień - dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi we Włoszech.
2017 kwiecień - dla poszkodowanych
w wojnie, w Syrii.
Szczególnie dziękujemy za przygotowywanie corocznych wigilijnych spotkań z osobami samotnymi, chorymi, za
organizację pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych: za zbiórki
dla powodzian w rejonie Borowej
k. Mielca - w roku 1997 oraz w lipcu
2001 roku dla powodzian w Trześni

i Gorzycach k. Sandomierza i Ujścia
Solnego.
Dziękujemy Kapłanom za troskę
o chorych, posługę sakramentalną
i wszelką pomoc w trudnych sytuacjach
losowych naszych parafian.
Gratulujemy aktywności członkom
Szkolnego Koła Caritas w Pustkowie
Osiedlu. Skupia ono 153 wolontariuszy
ze wszystkich placówek zespołu – łącznie z przedszkolem. W działalność SKC
angażują się także nauczyciele.
Do akcji SKC należą: Pola Nadziei –
coroczna akcja sadzenia żonkili wokół
szkoły jako symbolu nadziei dla ludzi
cierpiących na chorobę nowotworową;
zbieranie datków na Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła w Dębi-
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cy; udział uczniów w konkursach literackich i plastycznych organizowanych
przez hospicjum (od 10 lat).
- akcja Kolędników Misyjnych- zbieranie datków dla dzieci z krajów misyjnych, akcja prowadzona wspólnie z parafią św. Stanisława w Pustkowie –
Osiedlu.
- akcje charytatywne dla dzieci chorych
na mukowiscydozę z naszej szkoły
(Walentynkowy Dar Serca), grudzień
2013-2016.
- akcja TAK! Pomagam! –2 razy w roku
przed Świętami Bożego Narodzenia
i Świętami Wielkanocnymi.
- akcja zbierania nakrętek na zakup wózków i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych od 8 lat systematycznie.
- akcja zbierania makulatury, pieniądze
pozyskane z jej sprzedaży są przeznaczane na budowę studni w Afryce – maj
2017.
- akcja zbierania słodyczy i materiałów
szkolnych dla dzieci z Doniecka na
Ukrainie – kwiecień 2017.
- akcja „Okulary dla Afryki” – zbieranie
używanych okularów dla mieszkańców
Afryki – 2013 i styczeń 2016.
- akcja „Mały bucik dla czarnego Brata”- zbieranie używanych butów dziecięcych i przekazanie ich do Afryki – 2016.
- akcja „Zbieraj i wspieraj”- polegająca
na zbiórce baterii i płyt CD i DVD, ze
sprzedaży których dochód przeznaczony zostanie na budowę domów na Filipinach.
Środki pieniężne otrzymane od darczyńców są przeznaczane głównie na

zakup leków dla chorych, aparatów słuchowych, okularów oraz opału na zimę
dla osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Można zapytać, co motywuje wolontariuszy Caritas i osoby ofiarujące pomoc tym, którzy jej potrzebują?

Niech odpowiedzią będzie załączony
fragment z życia Brata Alberta Chmielowskiego.
„Teraz Brat Albert czekał spokojnie
na pierwszych gości w odświeżonej
ogrzewalni, i oto z chwilą zaczynającej
się szarugi jesiennej stanęli u furtki nędzarze. W pierwszej chwili nie poznali
swojej ogrzewalni. Ale zaryzykowali.
Pociągnęli za sznur dzwonka. W
drzwiach stanął Brat Albert ze współpracownikami. Nędzarze myśleli, że
ogrzewalnię zamieniono na klasztor. Ale
oto powitał ich serdecznie Brat Albert: Witamy was! Prosimy, bardzo prosimy!
Ubodzy z radością stwierdzili, że w Sali
panuje teraz czystość i ciepło. Zdumienie wzrastało z każdą chwilą, bo oto
otrzymali talerz pożywnej, gorącej zupy,
herbatę i chleb. Brat Albert zaproponował im kąpiel i czystą bieliznę.
Z początku ubodzy poczuli się onieśmieleni, a później poddali się miłemu,
szczęśliwemu nastrojowi, że ktoś o nich
pomyślał, a co więcej – że ich ktoś pokochał. "

