
Pielgrzymi ŚDM w Sopocie przy PORCIE CARITAS, fot. Marta Szulc

PORTY CARITAS
dla pielgrzymów ŒDM

PIERWSZA W POLSCE
Spi¿arnia
CARITAS

To był nie sa mo wi ty czas – spo tka nia z piel grzy ma mi
ŚDM z ca łe go świa ta przy Por tach Ca ri tas by ły prze peł -
nio ne śmie chem i wza jem ną życz li wo ścią. Nie by ło kło -
po tów z po ro zu mie wa niem się, po nie waż wszy scy
mó wi li śmy tym sa mym ję zy kiem – ję zy kiem MIŁOŚCI!
Dla wszyst kich piel grzy mu ją cych przy go to wa li śmy: 
10 000 szt. ba to nów ener ge tycz nych, 7 128 szt. bu te lek
z wo dą, do stęp do in ter ne tu i ma te ria ły in for ma cyj ne.

Mar ta Szulc

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
2017 nasze działania w ubiegłym roku 
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„Spi żar nia Ca ri tas” to pi lo ta żo we dzia ła nie ma ją ce
na ce lu wy pra co wa nie mo de lu nie od płat ne go prze -
ka zy wa nia peł no war to ścio wych pro duk tów żyw no -
ścio wych (któ re z róż nych wzglę dów zo sta ły
wy co fa ne z ob ro tu) oso bom po trze bu ją cym. Żyw -
ność po zy ska na od hur tow ni i skle pów bę dzie prze -
ka zy wa na bez po śred nio oso bom, któ re te go
po trze bu ją.

Mo ni ka Bła wat

Chcesz prze ka zać
żyw ność?

na pisz: 
mbla wat@ca ri tas.pl,
zadzwoń: 
tel. 58 555 78 78

Pro gram Ro dzi na Ro dzi nie po le ga na ob ję ciu wspar ciem ro -
dzin po szko do wa nych w wy ni ku kon flik tu zbroj ne go w Sy rii,
przez ro dzi ny, wspól no ty, śro do wi ska, czy fir my w Pol sce.
Akcja rozpoczęła się w październiku 2016 roku, ale nabiera
ogromnego rozmachu w 2017 roku. Pierwsze rodziny zostały
zaadoptowane przez Pomorzan już w październiku.
Pod czas or sza ku Trzech Kró li wraz z gru pą kil ku na stu wo lon -
ta riu szy po ma ga li śmy w kwe ście na ten cel. Mróz był strasz ny
– rę ce nam gra bia ły z zim na – ale to wła śnie po tej ak cji zro -
dził się po mysł za adop to wa nia wspól nie jed nej ro dzi ny sy ryj -
skiej. Po trze bo wa li śmy ze brać dwa dzie ścia kil ka osób, któ re
mo gły by wpła cić po 20 zł mie sięcz nie (przez 6 ko lej nych mie -
się cy). Więk szość na szych wo lon ta riu szy to stu den ci, więc
za le ża ło nam, że by to by ła kwo ta nie bar dzo ob cią ża ją ca ich
bu dżet. Gru pa ze bra ła się bar dzo szyb ko i w ten spo sób od
lu te go wspie ra my Mo ni rę Elias – sa mot ną wdo wę, któ ra
miesz ka wraz z sio strą w Alep po. 

Ali cja Szo stek

RODZINA SOPRANO – RODZINIE w SYRII 
– czy li Cen trum Wo lon ta ria tu po ma ga
RODZINA SOPRANO – RODZINIE w SYRII 
– czy li Cen trum Wo lon ta ria tu po ma ga



Œwiatowe Dni M³odzie¿y

fotorelacja ŒDM
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W ra mach przy go to wań do Świa to wych Dni Mło dzie ży
wo lon ta riu sze i przy ja cie le Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań -
skiej przy go to wa li 4 500 szt. ró żań ców ze sznur ka. A to
ozna cza, że każ dy z Go ści, któ ry przy je chał do nas, otrzy -
mał ręcz nie ro bio ny ró ża niec i za brał go ze so bą na pa -
miąt kę wra ca jąc do do mu… Gdy by ście chcie li też ta ki
mieć, pod lin kiem znaj dzie cie in struk cję, jak sa mo dziel -
nie go wy ko nać: https://youtu.be/84rWOndHrok
Fil mik jest w wer sji hisz pań skiej, ale wszyst ko wi dać!

Ali cja Szo stek

„Jak paciorki ró¿añca
przesuwają chwile...”

Różańce dla pielgrzymów na ŚDM, fot. Marta Szulc

Różańce dla pielgrzymów na ŚDM, fot. Marta Szulc

Na „selfie” z Arcybiskupem zawsze znajdzie się pora..., fot. ks. Rafał Starkowicz
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Dzię ku ję tym, któ rzy two rzą to jed no z naj pięk -
niej szych dzieł na szej Wspól no ty Die ce zjal nej.
Słu żą dzie ciom i mło dzie ży; mat kom sa mot nym 
i ro dzi nom; star szym i ze pchnię tym na mar gi nes

ży cia spo łecz ne go; za gu bio nym; głod nym i pła czą cym; cho rym
i umie ra ją cym. Oni sta ją się prze dłu że niem na szych wraż li wych
oczu i serc peł nych mi ło ści, po moc nych rąk, go to wych nóg, ust
peł nych słów na wzór na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa – Kró la
Mi ło sier dzia.
Bło go sła wię z ca łe go ser ca na ko lej ne la ta dzia łal no ści na szej
die ce zjal nej Ca ri tas. Niech św. Brat Al bert bę dzie Wa szym prze -
wod ni kiem i orę dow ni kiem.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański



foto ŒDM 
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Pielgrzymi dla TVP 3, fot. Marta Szulc

Wspólne tańce przed Katedrą Oliwską, fot. ks. Łukasz Grelewicz

ŚDM też dotarło nad polskie morze, fot. Marcin Bednarz

Dro ga Krzy żo wa na Kra kow skich Bło -
niach, 29 lip ca 2016 ro ku

Świa to we Dni Mło dzie ży to nie za po mnia ne dni wia ry
i mo dli twy. Dzię ku je my Bo gu za ten bo ga ty i nie zwy -

kły czas. To Je zus Mi ło sier ny nas za pro sił, aby śmy mo -
gli uczest ni czyć w tym szcze gól nym wy da rze niu, ja kim
by ła Dro ga Krzy żo wa z udzia łem Oj ca Świę te go Fran -
cisz ka na Kra kow skich Bło niach.
Już w ma ju 2016 ro ku zo sta ła skie ro wa na do Ca ri tas Ar -
chi die ce zji Gdań skiej proś ba, aby w nie sie niu Krzy ża
(pod czas Dro gi Krzy żo wej z udzia łem Pa pie ża) wzię ły
udział sio stry ka no nicz ki Du cha Świę te go, pod opiecz -
ne Do mu Sa mot nej Mat ki Ca ri tas im. Bł. Oj ca Gwi do na
z Mont pel lier, ka pła ni Gdań skiej Ca ri tas, a tak że przy -
ja cie le i wo lon ta riu sze Do mu. Or ga ni za to rzy Świa to -
wych Dni Mło dzie ży po pro si li nas o prze czy ta nie
roz wa ża nia i nie sie nie Krzy ża od III do IV sta cji
„SPOTKANIE Z MATKĄ”. Ta wła śnie sta cja ko re spon -
du je z mi ło sier dziem, któ re czy ni my w tym szcze gól -
nym miej scu, przy ser cu Mat ki Bo żej Ma tem blew skiej,
któ ra swo ją mil czą cą obec no ścią po ma ga, po cie sza i do -
da je od wa gi za lęk nio nym ser com.

Uczest nic two w Dro dze Krzy żo wej z Pa pie żem Fran -
cisz kiem zro dzi ło w na szych ser cach re flek sję nad wiel -
ko ścią Bo że go Mi ło sier dzia. To wspa nia le, że sa mi
do świad cza jąc mi ło sier nej mi ło ści od Bo ga, mo że my ją
dzie lić z dru gim czło wie kiem. Moc no za pa dły nam w pa -
mięć sło wa Oj ca Świę te go Fran cisz ka, któ ry mó wił na
za koń cze nie Dro gi Krzy żo wej: „Z po mo cą Bo żą mo że -
my wszyst ko – po trze ba odro bi ny wia ry, chę ci, od wa gi
i ser ca!

s. Sa mu ela

Stacja IV
Spo tka nie sa mot nych
ma tek z Mat k¹ Bo ga 
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W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku w Dzien nym Do mu Se nio -
ra „Gdań ski Wi gor” przy ul. Dol nej 4 w Gdań sku ru szy ła
ak cja skie ro wa na do se nio rów oraz ich naj bliż szych. Ca ri -
tas wspól nie z Ko men dą Miej ską Po li cji, Gdań ską Spół -
dziel nią So cjal ną oraz Miej skim Ośrod kiem Po mo cy
Ro dzi nie w Gdań sku przy go to wał kam pa nię „Se nio rze
bądź ostroż ny. Masz wpływ na swo je bez pie czeń stwo”. Ak -
cja ta ma za po biec co raz bar dziej wy ra fi no wa nym me to -
dom okra da nia star szych osób. Star sze oso by mu szą
wie dzieć, że oszust mo że po da wać się za: po li cjan ta, któ ry
pro si o po moc w ak cji po li cji, in for mu jąc o tym, że pie nią -
dze oso by star szej są za gro żo ne. Mo że po da wać się za
przed sta wi cie la in sty tu cji – pra cow ni ka spół dziel ni miesz -
ka nio wej, ga zow ni, wo do cią gów i in nych. Mo że też uda -
wać człon ka ro dzi ny – wnu ka, krew ne go. Dla te go waż ne
jest, by Se nio rzy  pa mię ta li, że nie wol no wpusz czać ob -
cych do miesz ka nia. Nie wol no prze ka zy wać pie nię dzy
oso bie po da ją cej się za po li cjan ta. Se nio rze – za nim weź -
miesz kre dyt czy po życz kę, skon sul tuj to z człon kiem ro -
dzi ny!

Dzwoń, gdy ktoś pró bu je cię
oszu kać na nu mer te le fo nu 997

Seniorze b¹dŸ ostro¿ny!
Masz wp³yw na swoje bezpieczeñstwo

Panie Dominika i Teresa zapoznają się z szczegółami akcji, fot. Beata Kasprzyk

Ulotka dla seniorów, fot. Marta Szulc

Seniorzy na spacerze w Gdańsku, fot. archimum CAG

Dzienny Dom
Seniora
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Źró dło ra do ści i na dziei do świę to ści „...wi dzia łem roz -
kwi ta ją cą na dzie ję na twa rzach…”
Ju bi le usz Mi ło sier dzia stał się udzia łem każ de go z nas w róż no -
rod nym wy mia rze. W Do mu Ho spi cyj nym Ca ri tas im. Św. Jó ze -
fa w So po cie przy brał on nie po wta rzal ną for mę. Co dzien nie przez
24 go dzi ny, od 8 grud nia 2015 do 20 li sto pa da 2016, moż na by ło
czer pać z przy wi le ju od pu sto we go przy pi sa ne go do Miej sca Ju -
bi le uszo we go. Ksiądz Ar cy bi skup Me tro po li ta Gdań ski usta no -
wił 17 ko ścio łów sta cyj nych. Wśród nich udzie lił ta kie go
przy wi le ju je dy nej ka pli cy w Ar chi die ce zji – ka pli cy na sze go Do -
mu. „To nie sa mo wi te, że moż na tu otrzy mać od pust zu peł ny” –
nie jed no krot nie ta kie wy po wie dzi pa da ły od osób prze kra cza ją -
cych próg na sze go Do mu. Pod opiecz ni, per so nel uczest ni cząc
w co dzien nych li tur giach do zna wa li swo iste go spo ko ju du cha,
ale i ra do ści, któ rą moż na by ło za ob ser wo wać. Ju bi le usz Mi ło -
sier dzia uświa do mił wie lu, że tak na praw dę wy star czy uf nie uczy -
nić krok, by prze kro czyć próg ka pli cy, wy cią gnąć rę kę do zna ku
krzy ża, otwo rzyć usta w pro sto cie słów i za czerp nąć ła ski, co
przy wra ca świę tość. Dla mnie oso bi ście nie za po mnia ne bę dą
prze ży cia i to wa rzy szą ce im emo cje zwią za ne z wie czor ny mi
msza mi świę ty mi w ostat nie czwart ki mie sią ca. Prze ży wa łem je
wraz z ro dzi na mi i przy ja ciół mi na szych zmar łych pod opiecz -
nych oraz z per so ne lem i wo lon ta riu sza mi. 

Gdy wraz z ks. Dar kiem – ka pe la nem – mó wi li śmy o Ju bi le uszu
Mi ło sier dzia za chę ca jąc do sko rzy sta nia z moż li wo ści uzy ska nia
ła ski od pu stu, wi dzia łem roz kwi ta ją cą na dzie ję na twa rzach i to -
wa rzy szą cą jej ra dość z ta kim wręcz nie do wie rza niem – to jest
moż li we da ro wa nie kar do cze snych za grze chy już od pusz czo ne
– tak pro sto? To szcze gól na ła ska od Bo ga za po śred nic twem Ko -
ścio ła – ma ło o tym wciąż wie my i chy ba za ma ło z tej moż li wo -
ści ko rzy sta my. By ło to tym bar dziej nie sa mo wi te prze ży cie dla
uczest ni ków li tur gii, że ten dar mo gli uzy skać dla swo ich zmar -
łych. W do świad cze niu opie ki i to wa rzy sze nia uko cha nej oso bie,
któ ra cier pi i umie ra, to ko lej ny przy sło wio wy „Pre zent Mi ło ści”,
któ ra ni gdy nie umie ra – przy po mi na św. Pa weł. Dla te go Ju bi le -
usz Mi ło sier dzia był tak cen nym źró dłem si ły, wspie ra nia się 
w znaj do wa niu ra do ści ży cia i na dziei na je go świę tość.

Ks. To masz Ko sews ki
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Msza św. w kaplicy Domu Hospicyjnego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, fot. archiwum CAG

BRAMA
MI£OSIERDZIA

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Na zdjęciach zajęcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej, fot. archiwum CAG
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Już nie szpi tal a jesz cze nie wła sny dom
Dzien ny Dom Opie ki Me dycz nej, miej sce gdzie oso by po ho spi -
ta li za cji mo gą bez płat nie sko rzy stać z ca ło dzien nej re kon wa le -
scen cji.

W sierp niu 2016 ro ku Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej otwo -
rzy ła no wą for mę wspar cia dla osób cho rych i wy cho dzą cych ze
szpi ta li o na zwie Dzien ny Dom Opie ki Me dycz nej (DDOM).
Ośro dek ten przez naj bliż sze dwa la ta – dzię ki wspar ciu Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go – bę dzie dzia łał ja ko pro gram
pi lo ta żo wy, któ ry w przy szło ści ma uzu peł nić wy kaz świad czeń
gwa ran to wa nych. Jest to ab so lut na no wość na ryn ku usług me -
dycz nych.

DDOM wspo ma ga pa cjen tów, któ rzy wy cho dzą ze szpi ta la lub
w okre sie ostat nie go ro ku by li ho spi ta li zo wa ni, a któ rzy na dal

wy ma ga ją wzmo żo nej opie ki me dycz nej i kom plek so wej re ha bi -
li ta cji. Dzię ki za trud nio nej ka drze świad czy my opie kę pie lę gniar -
ską, w tym edu ka cję do ty czą cą sa mo opie ki i sa mo pie lę gna cji.
Kon sul ta cji udzie la ją le ka rze spe cja li ści w dzie dzi nie re ha bi li ta -
cji me dycz nej oraz ge ria trii. Pa cjen tów sta ra my się tak że uspraw -
niać ru cho wo, sty mu lo wać ich pro ce sy po znaw cze, roz wi jać za
po mo cą te ra pii za ję cio wej, udzie lać wspar cia psy cho lo gicz ne go,
a tak że świad czyć usłu gi szko le nio we dla ro dzin i naj bliż szych
tak, aby przy go to wać ich do kon ty nu acji opie ki w do mu. Po byt
w pla ców ce jest bez płat ny, dla te go ma my moż li wość do tar cia do
sze ro kie go gro na osób po trze bu ją cych.
Kon takt: Dzien ny Dom Opie ki Me dycz nej, Gdańsk Przy -
mo rze, ul. From bor ska 24, tel. 58 511 35 04, e -ma il:
cen trumjp2@ca ri tas.pl.
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Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej to wie le dzieł, ini cja tyw
oka zjo nal nych i ośrod ków wspar cia dzia ła ją cych przez
ca ły rok, to ty sią ce wy da nych po sił ków, mi lio ny uśmie -
chów dzie ci pod czas wy po czyn ku, to przed się wzię cia
skie ro wa ne na rzecz czło wie ka w po trze bie, od je go na -
ro dzin, po ostat nie chwi le ży cia. 
Wszyst kie te dzie ła jed nak nie re ali zu ją się sa me. Ca ri tas two rzą lu -
dzie, nie raz głę bo ko za an ga żo wa ni nie tyl ko w wy ko ny wa ne obo -
wiąz ki, ale tak że sku pia ją cy się wo kół idei mi ło ści mi ło sier nej
wo bec czło wie ka, któ ry zna lazł się w trud nym mo men cie swo -
je go ży cia.

An na Ko stu sik

W ma ju 2016 roku
wy star to wał pro jekt
Ca ri tas Ar chi die ce zji
Gdań skiej i Od dzia łu
P o  m o r  s k i e  g o
PFRON, któ re go ce -
lem jest zin te gro wa nie
po mor skich Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej
oraz śro do wi ska zwią -
za ne go z ich dzia łal no ścią. Ta in no wa cyj na w ska li kra ju ini -
cja ty wa po zwo li na wy mia nę do świad czeń, sko or dy no wa nie
wspól nych dzia łań oraz uspraw nie nie prze pły wu in for ma cji
głów nie wśród Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej, zaj mu ją cych
się re ha bi li ta cją spo łecz ną i za wo do wą osób nie peł no spraw -
nych. Do tych czas do pro jek tu przy stą pi ły 52 in sty tu cje. Wy -
ni kiem na wią za nej współ pra cy by ła m.in. wy sta wa prac,
wy ko na nych przez pod opiecz nych WTZ, któ rą moż na by ło
oglą dać w sie dzi bie Do mu Ho spi cyj ne go Ca ri tas w So po cie.
W chwi li obec nej od po wia da jąc na po trze by uczest ni ków pro -
jek tu or ga ni zu je my m.in. warsz ta ty i szko le nia dla pra cow ni -
ków oraz wo lon ta riu szy pra cu ją cych w WTZ. Za in te re so wa nie
jest ogrom ne. 

Justyna Kołacka
Ks. bp Wiesław Szlachetka podczas finału konkursu ekologicznego, 

fot. archimum CAG

Uczestnicy warsztatów strategicznych w Gdyni, 
fot. Justyna Kołacka

Uczestnicy zajęć na basenie, fot. archimum CAG

Mój syn Ma te usz cho ru je na au tyzm. Uczęsz cza na za ję cia 
te ra peu tycz ne w Ła pi nie od 2014 ro ku i bar dzo je lu bi, zwłasz -
cza ma saż. 

Dla sy na ma saż jest „krót ki” i chce na nim dłu żej zo sta wać. Za uwa ży -
łam, że syn wte dy bar dzo się wy ci sza – co jest bar dzo istot ne przy je go
czę stych sta nach po bu dze nia. Z du żą ocho tą jeź dzi my na ba sen, gdzie
Ma te usz szcze gól nie upodo bał so bie „czer wo ną ru rę” – zjeż dżal nię, 
z któ rej sta le zjeż dża. Rów nie chęt nie uczest ni czy w za ję ciach in dy wi -
du al nych z pa nią Kin gą (psy cho log) i pa nią Mar le ną (te ra peu tą).
A ja lu bię, gdy syn uczest ni czy w za ję ciach gru po wych i spo tka niach
oko licz no ścio wych, na któ rych mo że my spo tkać się z in ny mi dzieć mi
i ro dzi ca mi. My ślę, że te ra pia w Ła pi nie du żo da je mo je mu dziec ku,
gdyż jest wszech stron na, re gu lar na i do sto so wa na do je go po trzeb. 
Ma te usz roz wi nął się w kon tak tach spo łecz nych, stał się bar dziej sa mo -
dziel ny i w pla ców ce w Ła pi nie do brze się czu je. (Opi sa ne za ję cia od -
by wa ją się w ra mach re ali za cji pro gra mu „Sa mo dziel ni Spraw ni”).

Ma ma Ma te usza

Co Mateusz 
robi w £apinie?
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Klaster Cz³owiek Caritas

PROJEKTY CARITAS
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WYRÓ¯NIENIA dla podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajêciowej (WTZ)

Dzie ła na szych ar ty stów
zo sta ły do ce nio ne:

• Pa ni Mi re la z pra cow ni
wi tra żu z WTZ w Krzyw my Ko -
le zo sta ła lau re at ką XIV edy cji
eta pu wo je wódz kie go Ogól no -
pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go pt. „Sztu ka Osób
Nie peł no spraw nych” or ga ni zo -
wa ne go przez Pań stwo wy Fun -
dusz Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych, paź dzier -
nik 2016 r.

• Pa ni Iwo na z pra cow ni
pla stycz nej oraz pan Jó zef 
z pra cow ni wi tra żu z WTZ 
w Krzyw my Ko le zo sta li lau re -
ata mi X edy cji kon kur su
„Świat Ni ki fo rów”, wrze sień
2016 r.

• Pan Ad rian z WTZ 
w Ła pi nie zo stał wy róż nio ny 
w kon kur sie pt.: „Co nam 
w du szy gra” or ga ni zo wa nym
przez Pań stwo wy Fun dusz 
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych – XIV edy cja 
Ogól no pol skie go Kon kur su
Pla stycz ne go „Sztu ka Osób
Nie peł no spraw nych”, wrze sień
2016 r.

Pani Mirela z Krzywego Koła z nagrodą, fot. Archiwum CAG

Praca Pani Mireli z pracowni w Krzywym Kole

Praca Pani Iwony z pracowni w Krzywym KolePraca Pana Józka z pracowni w Krzywym Kole

Czy pa mię ta cie słyn ne po wie dze nie „je den za wszyst kich – wszy scy za jed -
ne go”? To ha sło świet nie pa su je do mo ich „ło bu zów”: Ra fa ła, Józ ka, Ma riu -
sza i Mar cin ka. Z wiel ką przy jem no ścią mo głem ob ser wo wać, jak po ma ga li
so bie wza jem nie pod czas prak tyk, wi dzia łem też ich za pał, za an ga żo wa nie 
i ra dość z wy ko na nych za dań. Pa no wie mo gli się wy ka zać pod czas pra cy 
w ma ga zy nie przy pa ko wa niu uszcze lek, a tak że w pra cach kon ser wa tor skich
na te re nie Sta rej Pa pier ni. Wkła da li w to ca łe ser ce i wszyst kie si ły. Jak ma -
lo wa li ogro dze nie, to far bę moż na by ło zo ba czyć na wet na ich twa rzach. Nie
prze ra ża ły ich żad ne za da nia i żad na pra ca, na wet ta cięż sza i nud niej sza.
Dzię ki ich skru pu lat no ści przy zbie ra niu ka mie ni i usu wa niu chwa stów uda -
ło się za ło żyć łą kę dla „na szych ko sia rek” – kó zek mi nia tu rek. Na sze ko zy
po lu bił Mar cin, któ ry dbał o czy stość w ich za gro dzie. Pa no wie ma ją wie le
ta len tów. Dzię ki ich pra cy przy od zy ski wa niu de sek z pa let uda ło się zro bić
ogro dze nie. Mam na dzie ję, że Pa no wie od wio sny znów się u nas po ja wią, bo
oprócz po ży tecz nej pra cy wno szą do za ło gi fir my MORPAK bar dzo du żo 
ra do ści. Pa weł Ja wor ski

„Czterech wspaniałych”
praktyki w Wytwórni Uszczelek „MORPAK”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Świetlica
to dobrej zabawy skarbnica

Modlitwa za wstawiennictwem
bł. s. Alicji Kotowskiej

Chryste Zmartwychwstały,
który powołałeś błogosławioną Alicję
na drogę życia zakonnego
i obdarzyłeś wiernością
w pełnieniu przykazania
miłości Boga i bliźniego
spraw,
aby jej męczeńska śmierć
wyjednała nam męstwo
w znoszeniu wszelkich cierpień.
Udziel nam za jej przyczyną łaski,
o którą Cię błagamy (…).
Niech przez wysłuchanie naszej prośby
wzrasta chwała Twoja na ziemi.
Amen..

Dnia 8 li sto pa da 2016 ro ku na sza świe tli ca „Do bra”
zy ska ła pa tron kę – bł. Ali cję Ko tow ską, któ ra od tej
po ry czu wa nad na mi i na szy mi dzia ła nia mi.

Angelika Umińska

Jak dobrze mieæ 
patronkê...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bł. Alicja Kotowska oczyma dzieci, fot. archimum CAG

W 19 świe tli cach pro wa dzo nych przez Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdań skiej w ubie głym ro ku prze by wa ło w su mie 589 dzie ci.
Wy cho waw cy spę dzi li z ni mi oko ło 17 719 go dzin na za ba wie, na uce i bu do wa niu re la cji.

Świetlica „Słoneczne Wzgórze”
Gdańsk Święty Wojciech

Świetlica „Dobra” 
im. bł. A. Kotowskiej
Gdańsk Dolne Miasto

Świetlica „Pod Kasztanem” 
Gdańsk Orunia

Ośrodki Wsparcia Dziennego
dla Dzieci i Młodzieży (gm. Żukowo)

Gdańsk Wrzeszcz (koordynacja)

Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
im. bł. P.J. Frassatiego

Gdańsk Wrzeszcz

Młodzieżowa Placówka Wychowawcza
Sopot
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W cza sie fe rii zi mo wych i let nich wa ka -
cji Ca ri tas or ga ni zu je wy jaz dy ko lo nij ne
dla dzie ci z bied niej szych ro dzin. Ini cja -
ty wa finanso wa na jest z pie nię dzy, zbie -
ra nych w okre sie świą tecz nym przy
pa ra fiach Ar chi die ce zji Gdań skiej. 
Ak cja pod na zwą „Wi gi lij ne Dzie ło Po -
mo cy Dzie ciom” zwią za na jest z dys try -
bu cją świec, któ re już od wie lu lat
tra dy cyj nie gosz czą na pol skich sto łach
pod czas Świąt Bo że go Na ro dze nia. 
Wy cho waw ca mi na ko lo niach są wo lon -
ta riu sze Ca ri tas z upraw nie nia mi i od po -
wied ni mi kwa li fi ka cja mi do opie ki nad
dzieć mi. Tur nu sy zi mo we trwa ją ty -
dzień, a wa ka cyj ne – dwa ty go dnie.
Dzie ci od 7. do 13. ro ku ży cia przy jeż -
dża ją na wy po czy nek, wcze śniej zgła sza -
jąc się do swo ich pa ra fii. Ko lo nie
od by wa ją się w Wa rzen ku.
Ko lo nie z Ca ri tas to wy da rze nia, któ re

za pa da ją w pa mię ci nie tyl ko dzie ciom,
ale i wy cho waw com. Wo lon ta riu sze sta -
ra ją się two rzyć mi łą at mos fe rę i za pew -
nić wspa nia łe wspo mnie nia. Wy jaz dy są
ak tyw ne i kre atyw ne. Wśród sze ro kiej
gam my za jęć, każ dy znaj dzie coś dla sie -
bie – za ję cia ar ty stycz ne, tań ce, za ba wy
z chu s tą ani ma cyj ną, śpie wa nie, gra nie
na ku becz kach i uku le le, gry ze spo ło we.
Jed ną z cie kaw szych za baw, któ ra za -
wsze się po do ba i moc no an ga żu je za -
rów no dzie ci, jak i wy cho waw ców jest
gra „Wa rzen ko Ci ty”. Jed ne go dnia
ośro dek za mie nia się w sto li cę biz ne su,
w któ rej każ dy miesz ka niec ma do dys -
po zy cji pew ną licz bę pie nię dzy (w lo kal -
nej wa lu cie zwa nej „wa rzen ka mi”).
Ko lo ni ści za kła da ją swo je fir my, na
przy kład: sa lon fry zjer ski, po kój gier czy
sto isko z ob ra za mi. Rów no cze śnie mo -
gą wy da wać swo je „wa rzen ki”, ko rzy sta -

jąc z usług in nych uczest ni ków gry. Pod
ko niec za ba wy od by wa się li cy ta cja, 
w któ rej moż na zdo być cie ka we na gro -
dy. Za ba wa uczy dzie ci przed się bior czo -
ści i da je mnó stwo sa tys fak cji.

Wo lon ta riusz ka – 
Mo ni ka Pie piór ka

Wa rzen ko jest dla mnie jak in ny świat.
Tu taj zni ka ją pro ble my ży cia co dzien ne -
go za rów no wśród ko lo ni stów, jak i nas
wy cho waw ców. Pra ca z dzieć mi w Wa -
rzen ku spra wia nie sa mo wi tą sa tys fak -
cję, a ich ro ze śmia ne bu zie da ją ener gię
do pra cy jesz cze na dłu go po wy jeź dzie!

Wy cho waw ca Ka rol 
(zna ny ja ko wu jek Ka rol)

By cie wy cho waw cą na ko lo niach to od -
kry wa nie i dzie ci, i sa me go sie bie. Chce -
my przede wszyst kim dać im praw dzi we
dzie ciń stwo, na któ re każ dy za słu gu je –
stwo rzyć świat peł ny za ba wy i przy jaź ni,
bez żad nych trosk, by mo gły za po mnieć
o co dzien nej sza rej rze czy wi sto ści.
Wcho dząc w ten świat i my o niej za po -
mi na my, dla te go też za wsze do pa da nas
„po wa rzen kow ska chan dra”, bo wy da je
się nam, jak by tam czas pły nął ina czej.
Jak by to był mi ły sen, z któ re go wła śnie
się obu dzi li śmy.

Wy cho waw czy ni Ol ga 
(zna na ja ko cio cia Ol ga)

Wa rzen ko ocza mi ma łych:
Naj faj niej sze by ły dys ko te ki, tań ce, ro -
bie nie ser du szek, pom po nów i po du -
szek dla na szych mam, ka ra oke,
li cy ta cja, gra „Wa rzen ko Ci ty” i dzień ta -
len tów. Je dze nie by ło pysz ne! Wszyst ko

nam się po do ba ło i cho ciaż tę sk ni my za
do mem, to nie chce my jesz cze wy jeż -
dżać i już uma wia my się, że by przy je -
chać za rok w ta kim sa mym skła dzie.

Gru pa dziew cząt 
z zi mo wi ska 2017

Wawrzenek do Wawrzenka
a bêdzie...

Na zdjęciach ferie w Warzenku, 1. turnus w 2017 r.
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Ca ri tas Ar chi die ce zji Gdańsk re ali zu je pro jekt Eu ro pej ski
Wo lon ta riat od 2006 rok. Co ro ku go ści my wo lon ta riu szy 
z róż nych kra jów. W cią gu tych lat już 111 mło dych osób
wspie ra ło nas w „czy nie niu do bra”. By ły to oso by z kra jów ta -
kie jak: Hisz pa nia, Wło chy, Fran cja, Bel gia, Gru zja, Bia ło ruś,
Ukra ina, Por tu ga lia, Ar me nia, Ru mu nia, Ma ce do nia, Niem -
cy, Tur cja, Wę gry, Ło twa, Cze chy, Buł ga ria, Fin lan dia, Is lan -
dia oraz Moł da wia.

Gvant sa Jim she le ishvi li

Obec nie go ści my 9 wo lon ta riu szy z Hisz pa nii, Por tu ga lii,
Ukra iny, Bia ło ru si i Gru zji.

Czym dla nich jest wo lon ta riat ?

Ta mar Ko bu la shvi li, Geo r gia
My vo lun te ering se rvi ce in Ca ri tas is full of new ad ven tu res
and expe rian ces. I fe el ne eded for the se chil dren and eve ry day
I am get ting su re that lan gu age cant set the li mits in re la tion -
ship.
Mo ja pra ca wo lon ta riu sza Ca ri tas jest pe łna no wych przy gód
i do świad czeń. Czu ję się po trzeb na tym dzie ciom i co dzien -
nie prze ko nu ję się, że ję zyk nie jest żad ną prze szko dą.

Tat sia na Ni kit si na, Be la rus
Vo lun te ering gi ves me in spi ra tion and hap pi ness; sa tis fac tion
and the fe eling of do ing gre at and im por tant things, that do
mat ter in li fe. It al so gi ves a chan ce to in flu en ce and may be
even chan ge so me bo dy's li fe, I ho pe on ly in a po si ti ve way.

Wo lon ta riat da je mi in spi ra cję i szczę ście. Za do wo le nie i po -
czu cie, że ro bię wiel kie i waż ne rze czy, któ re li czą się w ży -
ciu. Da je rów nież moż li wość wpły wa nia, a mo że na wet
zmie nia nia czy je goś ży cia. Mam na dzie ję, że tyl ko w po zy tyw -
ny spo sób.

Ra qu el Co el ho, Por tu gal
My vo lun te ering is full of new things, eve ry day. 
I am le aning how work bet ter with the chil dren and in te am,
in te gra te with ab so lu te ly dif fe rent cul tu res. This pro ject hel -
ped me to find and ac cept my per so na li ty and use my cre ati vi -
ty and my po ten tial in my work pla ce.

Mój wo lon ta riat jest pe łen no wych sy tu acji. Co dzien nie sta ram
się pra co wać le piej z dzieć mi oraz w ze spo le, in te gro wać się 
z cał ko wi cie in ną kul tu rą. Ten pro jekt po mógł mi od na leźć i za -
ak cep to wać mo ją oso bo wość, wy ko rzy stać mo ją kre atyw ność
i po ten cjał w mo im miej scu pra cy. 

WOLONTARIAT nie zna granic
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CENTRUM WOLONTARIATU
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1. Jak ma na imię dy rek tor Ca ri tas    
Ar chi die ce zji Gdań skiej?

2. W ja kiej miej sco wo ści m.in. CAG   
or ga ni zu je wa ka cje i fe rie dla dzie ci?

3. Ze bra li śmy je w grud niu 2016 r., 
by ło ich 1905 sztuk. Roz da li śmy je  
bez dom nym, cho rym i sa mot nym.

4. Przy go to wa li śmy je dla piel grzy -
mów ŚDM.

5. Skrót od tej na zwy brzmi PZC.
6. W ubie głym ro ku ob cho dzi li śmy  

Nad zwy czaj ny Ju bi le usz…

7. Pod czas tej ak cji, we wrze śniu 
roz da li śmy 1500 wy po sa żo nych 
tor nistrów.

8. Co roz da wa li śmy w Por tach 
Ca ri tas piel grzy mom ŚDM?

9. Świe tli ca ta mie ści się przy ul.  
Dobrej.

10. Uro czy stość, w któ rej bra ły udział 
m.in. Miesz kan ki Do mu Sa mot nej 
Mat ki Ca ri tas wraz z pa pie żem 
Fran cisz kiem w ro ku 2016.

11. Pla ców ka Ca ri tas Ar chi die ce zji 

Gdań skiej, po wsta ła w sierp niu 
2016 r.

12. Dom Ca ri tas dla osób ter mi nal nie 
cho rych, mie ści się w So po cie.

13. W tej dziel ni cy Gdań ska mie ści się   
Dom Sa mot nej Mat ki Ca ri tas.

14. Jak na zy wa się pa tron Ca ri tas 
Ar chi die ce zji Gdań skiej?

15. Jest ich w na szej Ca ri tas nie mal że 
5500, pra cu ją bez wy na gro dze nia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mari z Gruzji w Świetlicy Dobrej,
fot. archimum CAG

Natallia z Białorusii w Świetlicy Słonczene Wzgórze,
fot. archimum CAG

Pedro z Hiszpanii w placówce przy ul. Jesionowej 
we Wrzeszczu, fot. archimum CAG

Cen trum Wo lon ta ria tu to miej sce, w któ rym nie mal 5500 wo lon ta riu szy „Za pa la Do bro”. Pra -
cow ni cy Cen trum ko or dy nu ją mię dzy in ny mi rocz ną pra cę Szkol nych Kół Ca ri tas i Pa ra fial nych
Ze spo łów Ca ri tas, przy go to wu ją ak cję let nią i zi mo wi ska. Re ali zu ją rów nież sta łe, co rocz ne ak -
cje po mo co we ta kie jak: „Dzień Cho re go” (w lu tym), „Po la Na dziei” (ma rzec -kwie cień), „Ba -
ran ki Wiel ka noc ne”, „Dzień Dziec ka” (1 czerw ca), „Tak, po ma gam!” (2 x do ro ku, zbiór ka
żyw no ści), „Jał muż na Wiel ko post na” (skar bon ki), „Tor ni ster pe łen uśmie chów” (sier pień -wrze -
sień), „Szkol ne ołów ki Ca ri tas” (we wrze śniu). Ko or dy nu ją też pro jekt sty pen dial ny „Skrzy dła”,
a w ro ku 2016 przy go to wa li ak cję „Świą tecz ne po dusz ki Ca ri tas”, któ re 24 grud nia tra fi ły do
osób sa mot nych i bez dom nych.
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