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Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński

w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post

ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości.

Jest to program odnowy życia codziennego,

to zaproszenie do oddziaływania miłością

w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół,

na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć

przemieniać świat od siebie, od najbliższego

otoczenia.

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe 

nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim 

miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś 

żyć tym programem





Te słowa z punktu 9 Społecznej Krucjaty Miłości są

zaproszeniem do dostrzeżenia drugiego

człowieka, do zaangażowania się, dawania coś od

siebie.

Wokół nas są Ci, którzy potrzebują pomocy i Ci

którzy tę pomoc organizują.

Nie trzeba daleko szukać, można zacząć działać

już od zaraz

Możemy przyłączyć się i użyczyć trochę naszego

wolnego czasu, aby wesprzeć tych którzy nas

potrzebują.



Możemy pomagać na wielu płaszczyznach życia. 
Ludzie potrzebują pomocy materialnej psychologicznej i duchowej.

Nasza diecezja i miasto wychodzi naprzeciw potrzebującym. 
W naszym mieście istnieją instytucje, świetlice, domy pomocy. Wszystko po to 
by pomóc tym którzy tego potrzebują.

Pracują tam wolontariusze, którym może stać się każdy z nas.

Każdy z nas może czynić dobro, tak jak nauczał nas Kardynał Wyszyński.



KTO POMAGA
I W JAKI SPOSÓB?



Od momentu powstania Caritas Diecezji Siedleckiej,
kierując się misją niesienia pomocy wszystkim
potrzebującym, otacza ich opieką, nie pozostawiając
samotnymi w trudnych sytuacjach losowych i życiowych.
Ten szczytny cel realizowany jest poprzez wiele działań, jak
prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych,
udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i ludziom samotnym,
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz
warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.



Parafialne Zespoły Caritas Diecezji Siedleckiej

Kościół to wspólnota, a nie budowla. Tę wspólnotę na terenie
parafii tworzą, w sposób szczególny, Parafialne Zespoły Caritas.
Gromadzą one ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój
czas, umiejętności, pieniądze. Wychodzą naprzeciw potrzebom
swoich braci w konkretny sposób. Dzięki nim osoby samotne
mają z kim porozmawiać, bezdomni odnajdują ciepły kąt, osoby
dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi otrzymują wsparcie.
Jest to pomoc duchowa i materialna.



„Pomoc dla seniora” – to nowa akcja pomocowa Caritas Polska
zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem.
Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą grupę
podopiecznych organizacji. Caritas siedlecka zapewnia seniorom
pomoc żywnościową zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne
(płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki).

Wolontariusze wspomagają w czynnościach wymagających wyjścia z
domu (np. w zakupie leków czy wyprowadzaniem na spacer zwierząt).



Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje od września 2017 roku
Program „Spiżarnia Caritas” który ma na celu przeciwdziałanie
marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów
spożywczych z krótkim terminem przydatności.

Wolontariusze i pracownicy Caritas Diecezji Siedleckiej
odbierają, ze wskazanych sklepów „Biedronka”, żywność, która
nie może zostać sprzedana, ze względu na krótki termin
przydatności do spożycia i przekazują do placówek Caritas
Diecezji Siedleckiej oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących.



Możemy dzielić się swoimi talentami w ramach

„Akademii Małego Żaka” organizowaną przez

Caritas Diecezji Siedleckiej.

W ramach wolontariatu młodzież i dorośli mogą

pomóc innym dzieciom poprzez korepetycje w

przedmiotach lekcyjnych sprawiających

trudności: matematyce, fizyce, chemii, j. polskim,

j. angielskim, j. rosyjskim, przyrodzie. Dzieci

otrzymują wsparcie również w nauce czytania i

pisania.



Nie tylko Caritas ale także 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –

czynnie angażuje się w pomoc dzieciom, 

osobom niepełnosprawnym,  starszym  

oraz  samotnym.

Zaangażowanie i wsparcie innych w

ramach KSM ma także i inne pozytywne

aspekty. Daje możliwości poznania innych

ciekawych, wrażliwych, wartościowych

ludzi.



Jest wiele innych form pomocy.

Kreatywnością wykazali się Misjonarze Kapucyni organizując akcję, do której może włączyć się każdy

Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję charytatywną, która ma na celu pozyskanie środków na projekty 

realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Datki zostają przeznaczone na dożywianie głodnych 

dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Rachunek jest prosty:

pączki = posiłki dla osieroconych dzieci

pączki = opieka medyczna i leki dla dzieci

pączki = nowy oddział budynek szpitala dla chorych dzieci

pączki = nowe domy dla ubogich

pączki = czysta, zdrowa woda z 2 nowych studni

pączki = edukacja dla dzieci z buszu

pączki = nowa budynek szkoły w buszu

pączki = remont 14 kaplic w wioskach

pączki = nowe boisko, plac zabaw, zajęcia dla dzieciaków i wiele innych

:



Także Wolontariusze Szlachetnej Paczki od 2001 r. 

spotykają się z potrzebującymi, przychodzą do ich 

domów. 

Wolontariat w Szlachetnej Paczce jest wymagający. 

Zaczyna się czterostopniową rekrutacją, następnie 

odbywają się szkolenia. A potem Super Wolontariusz 

wchodzi w życie ludzi, których dotknęła bieda czy 

tragedia. Walczy o poprawę ich losu.



Wspomóc innych możemy również angażując się w materialne
formy wsparcia, organizowane cyklicznie w naszym lokalnym
Kościele w czasie około świątecznym.



Program Rodzina Rodzinie to największy program pomocy
zagranicznej w historii Caritas Polska oraz największy program
pomocy humanitarnej w historii Polski, w wyjątkowy sposób
łączący pomoc doraźną z wczesnym wspomaganiem
wychodzenia z kryzysu humanitarnego. Jest on odpowiedzią na
dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach
zbrojnych. Został uruchomiony w październiku 2016 roku i od
tego czasu dzięki dobremu sercu i ofiarności Polaków, w
pierwszych trzech latach działania, potrzebującym rodzinom
przekazano ponad 52 miliony złotych, a kolejne 4 miliony złotych
zostały przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców.



Torba Miłosierdzia
Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała specjalnie

oznakowane papierowe torby, które trafiają do parafii

wyrażających chęć zaangażowania się w tę akcję. Następnie

są wyposażane przez parafian w artykuły pierwszej potrzeby:

spożywcze, środki piorące i środki czystości, a potem -

zwracane są do parafii. W dalszej kolejności, pełne torby

przekazywane najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom

z terenu parafii.

Do tej akcji przystępuje również nasza parafia.



„Jałmużna Wielkopostna” to ogólnopolska
akcja charytatywna, rozpoczynająca się wraz z
nadejściem Wielkiego Postu, a kończąca się w
Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społecznej i
konkretnych ludzi, szczególnie młodzieży i
dzieci, na los osób uboższych, chorych i
starszych oraz podjęcie konkretnej pomocy na
ich rzecz. Akcja uczy dostrzegania potrzeb
innych ludzi, wyrzeczenia, dzielenia się tym, co
człowiek posiada i bezinteresowności.



Społeczna Krucjata Miłości możemy być wskazówką na życie.

A jej pkt 9 Włącz się w społeczną pomoc bliźnim może być
receptą.

Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie, bo każde dobro,
które czynimy powraca.



Marcin Jastrzębski kl.8 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach 
im Kardynała Stefana Wyszyńskiego


