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Caritas nie tylko od święta
Maria Uzar

B

ardzo często, słowo
„Caritas” łączymy z odruchem miłości kierowanej ku bliźniemu, gdy
jesteśmy pełni radości i zadowolenia
z siebie. Święta motywują nas do pomocy i obdarowania, bo wtedy nasza
radość jest pełniejsza.
Słowo Caritas oznacza czynną miłość bliźniego wypływającą z miłości
do Boga w każdej sytuacji, gdy nasi
bracia lub bliscy potrzebują pomocy,
czują się bezradni, zagubieni, pozbawieni obecności kogoś, kto mógłby
im pomóc. Jest to bardzo trudne dla
każdego, kto zmierzył się z chorobą,
bólem, cierpieniem, uzależnieniami,
a przy tym z samotnością, brakiem
rodziny lub przyjaciół.

Jak pomagać ? - Łatwiej jest pomagać materialnie niż walczyć z nałogami. Tym bardziej trudno zrozumieć ludzi, którzy sprzedają swoim
bliźnim narkotyki. To zabijanie człowieka. Pomoc materialna uzależnionemu, w formie finansowej, jest w tej
sytuacji wykluczona. Wszelkie wysiłki podejmowane przez rodzinę, są
nieustanną walką o zmianę myślenia
człowieka uzależnionego.

Również poprzez Caritas inicjowane są kontakty z uzależnionymi.
Wymagają one odwagi i pokory. Nie
widać na zewnątrz podejmowanych
przez nich wysiłków. To bardzo bolesne patrzeć na człowieka, jak stacza
się w przepaść. Widzimy rozpacz
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matek i ojców oraz całych rodzin,
ubolewamy nad nimi.
Dotyczy to również osób uzależnionych od alkoholu. Statystyki podają:
W Polsce według danych PARPA
Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych) liczba
osób uzależnionych od alkoholu wynosi 800 tys., natomiast grupa osób
pijących szkodliwie lub ryzykownie,
jest szacowana na 2 - 2,5 mln. Zatem
problem nadmiernego spożycia alkoholu dotyczy ok. 9% populacji ...
Czy możemy w jakiś sposób pomóc? – tak możemy, uświadamiając
im, że nie są nam obojętni. Dlatego
zapraszamy ich tam, gdzie jesteśmy:
do naszych domów, na nasze wigilijne spotkania, nie przekreślamy ich,
wyciągamy do nich nasze dłonie. To
są też nasi bracia. Cieszymy się z ich
obecności.
Caritas naszej parafii, nieprzerwanie od 1994 roku, organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych,
starszych i tych, którzy pragną spotkać się przy wigilijnym stole. Są zawsze z nami nasi kapłani. Można skorzystać ze spowiedzi, przed Mszą św.

o godz. 17-tej, można uczestniczyć
we Mszy św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o pomoc sąsiadów, znajomych tych osób, które pragną spotkać się na parafialnej wigilii o przywiezienie ich na to szczególne spotkanie.
Wolontariusze Caritas dokładają
wszelkich starań, by wszyscy mogli
cieszyć się z tego wspólnotowego
spotkania. Jak co roku przygotowujemy potrawy i ciasta na stół wigilijny,
ofiarowują je także nasi życzliwi parafianie. Dziękujemy im za wrażliwość serc. Dziękujemy za każdą pomoc: młodzieży za dekoracje i przygotowanie sali, wigilijnych stołów,
nakryć oraz sprzątanie pomieszczeń
po spotkaniu, grupie nauczycieli,
zrzeszonych w zespole wokalno –
muzycznym „OdNowa” - za atmosferę świąteczną i śpiew kolęd.
Dziękujemy szczególnie naszym
kapłanom za obecność, za modlitwę,
za rozmowy, za życzliwe podnoszenie na duchu cierpiących i zagubionych.
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Mamy świadomość, że z potrzeby
serca, pomoc ofiaruje także wiele
osób niezrzeszonych, które w ramach prowadzonych akcji „Tak! Pomagam”, w sklepach naszego Osiedla, przed świętami Bożego Narodzenia ofiarują produkty spożywcze,
przeznaczane na paczki żywnościowe
dla ubogich.
To także osoby, które wpłacają na
konto Caritas w Pustkowie - Osiedlu
pewne kwoty pieniężne, a także opiekujący się osobami samotnymi
i chorymi.
Jest wielu rencistów i emerytów
w naszej parafii o bardzo niskich dochodach. Po zapłaceniu rachunków,
na przeżycie pozostaje im 100-200 zł
na miesiąc. Caritas udziela im pomocy przy zakupie leków, żywności.
Bardzo często lekarstwa na receptę,
to wydatek jednorazowy w kwocie
od 200 do 300 zł. Transport chorych do lekarza na zabieg czy operację do Dębicy, czy Rzeszowa, to też
wydatek ze środków Caritas, a często
pomoc z własnych środków życzliwego kierowcy.
Mamy także w naszej parafii osoby, w podeszłym wieku. Ich dzieci

pracują za granicą albo mają własne
problemy, nie interesują się matką
lub ojcem. Brakuje im czasu na spotkanie i rozmowę z rodzicami. A oni
tak niewiele potrzebują, tylko spotkania, przytulenia, wypicia razem kawy
czy herbaty, porozmawiania czy zaproszenia do własnego domu.
Cieszymy się, że wśród ludzi młodych: członków Szkolnego Koła Caritas, jest tak wielu chętnych, którzy
chcą pomagać (153 wolontariuszy ze
wszystkich placówek Zespołu Szkół
– łącznie z przedszkolem). W działalność SKC angażują się także nauczyciele.
Do akcji SKC w 2017 roku należały:
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
II w Dębicy; udział uczniów w konkursach plastycznych i literackich,
organizowanych przez hospicjum
(od 10 lat).
Akcja Kolędników Misyjnychzbieranie datków dla dzieci z krajów
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misyjnych, akcja prowadzona wspólnie z parafią św. Stanisława w Pustkowie – Osiedlu.
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 „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 parafialnego Caritas, są
przeznaczane głównie na zakup leków dla chorych, aparatów słuchowych, okularów oraz opału na zimę
dla osób w bardzo trudnej sytuacji
finansowej.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom za wszelką pomoc. Dzisiaj jesteśmy darczyńcami,
za chwilę sami będziemy potrzebować pomocy.

