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„Przykazanie nowe daję wam….”
(J 13 ,34–35)

Piękno Miłości Bliźniego

P

rzykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali tak, jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali” (J 13, 34–35).
Tak uczy nas Jezus Chrystus. Bardzo ważną
formą wyznania wiary są czyny wyrażające miłość bliźniego ze względu na Chrystusa.
W tę wspaniałą formę realizowania zasad
miłości bliźniego wpisuje się nasza Caritas.
Caritas jest piękną wizytówką Kościoła. Taką
wizytówką jest także Caritas Diecezji Radomskiej.
W ciągu 20 lat pracy radomska Caritas
wprowadziła wiele dobra w życie tysięcy osób.
Dokonuje się to dzięki funkcjonowaniu takich
placówek jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Okno Życia, Dom Dla Bezdomnych, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Ośrodek Wsparcia Dla
Oﬁar Przemocy, Telefon Zaufania, Dom Matki i
Dziecka, Stołówki i Jadłodajnie, Centrum Nauki
i Zabawy „Bajka”, Świetlica Socjoterapeutyczna,
Stacja Opieki Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, Hospicjum św. Józefa, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, Pedagodzy Ulicy, czy
Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.
Dużo dobra dokonuje się dzięki takim akcjom,
jak: Program „Skrzydła”, Kromka Chleba, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Podaruj Krople
Miłości, Wyprawka Szkolna, Paczka Świąteczna
czy pomoc osobom poszkodowanym w wyniku
wydarzeń losowych.
Pragnę złożyć wyrazy uznania i wdzięczności
Księżom Dyrektorom oraz wszystkim Pracownikom i Wolontariuszom Caritas za wielkie dzieło
miłości.
Gratuluję jubileuszu i życzę Bożego błogosławieństwa w ukazywaniu piękna miłości bliźniego.
Szczęść Boże
Biskup Radomski
HENRYK TOMASIK
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,,Nikt nie może zostać pozbawiony naszej miłości…’’
(Jan Paweł II ,,Novo millenio inneunte’’)

Wciąż spoglądać z miłością
w ludzkie serca

„M

iłość” – to najważniejsze słowo w życiu każdego człowieka. To słowo, które wypływa
z głębi naszego serca i które
zobowiązuje nas do czynienia jej miłością miłosierną.
Taką miłością dzieli się każdego dnia nasza
diecezjalna Caritas, która w tym roku obchodzi
20 rocznicę powołania do istnienia w diecezji
radomskiej.
Wspomniana rocznica to nic innego jak żywe
świadectwo zrealizowanej miłości przez ręce setek wolontariuszy, pracowników, oﬁarodawców
i dobrodziejów. Miłości zrealizowanej na ocenę
celującą!
Te codzienne zadania wynikające z realizacji
przykazania miłości bliźniego, to piękne świadectwo Kościoła, a w nim, z wielkim oddaniem
działającej organizacji Caritas.
Caritas stara się nieustannie odpowiadać na
wciąż rodzące się nowe potrzeby naszych sióstr
i braci w domach dziecka, świetlicy, jadłodajniach, placówkach dla bezdomnych, chorych,
niepełnosprawnych często w swoich rodzinnych
domach.
Wszystkim czyniącym te wspaniałe, ale jakże trudne, dzieła miłosierdzia, na przestrzeni
tych 20 lat z serca dziękuję i błogosławię życząc,
aby miłość nie była nigdy zapomniana.
Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej
† STEFAN SICZEK
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,,Program dobrego Samarytanina, program Jezusa –
to ,,serce, które widzi’’. Takie serce widzi,
gdzie potrzeba miłości i działa konsekwentnie…’’
(Benedykt XVI ,,Deus Caritas Est’’)

20 lat dzielenia się miłością

W

dniu, kiedy Caritas Diecezji Radomskiej obchodzi 20 lecie swojej działalności charytatywnej,
z wielką radością pochylamy
się nad dziełami miłosierdzia czynionymi rękoma ludzkimi. Należy w tym docenić wielkie zaangażowanie i troskę pasterzy Kościoła
radomskiego, księży dyrektorów, pracowników,
a szczególnie ogromnej rzeszy wolontariuszy.
Panorama pomocy niesionej przez Caritas
jest bardzo rozległa. Z wielkim podziwem patrzymy na niesioną pomoc dzieciom w licznych
placówkach takich jak: domy dziecka, świetlice, kluby młodzieżowe, ośrodki wsparcia oraz
pomoc niepełnosprawnym poprzez Warsztaty
Terapii Zajęciowej, hospicjum, wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego, a także ubogim dzięki
pracy w jadłodajniach, stołówkach, Domu dla
Bezdomnych czy punktach wydawania odzieży
i żywności.
Corocznie, radomska Caritas bardzo pięknie
wpisuje się w koordynację akcji niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez powodzie,
huragany czy inne kataklizmy.
Radując się obchodzoną rocznicą, wypowiadając słowa wdzięczności, pragnę złożyć
gorące życzenia. Nawiązują one do słów Ojca
Świętego Benedykta XVI, wypowiedzianych
w grudniu 2005 roku do drugiej grupy polskich
biskupów, podczas wizyty ad limina Apostolorum w Rzymie. Papież wzywał nas wszystkich
do patrzenia w głębię ludzkiego serca. W tym
sercu z jednej strony rozlega się wołanie o pomoc,
które kieruje do nas potrzebujący. Z drugiej zaś
strony, w innym ludzkim sercu drzemią nieskończone możliwości. To one pozwalają zawsze obdarowywać innych dobrocią.
I tego Wam z serca życzę.
Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej
ADAM ODZIMEK
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„Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy.
Zawsze będzie samotność i sytuacje materialnej potrzeby,
w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego”.
(Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, nr 28)

Teologiczne fundamenty
posługi charytatywnej
Różne są rodzaje miłości: przyjaźń, miłość małżeńska i rodzinna, umiłowanie Ojczyzny i wiele
innych. Pośród nich plasuje się także caritas jako szczególna forma służby bliźniemu znajdującemu się w trudnej sytuacji egzystencjalnej lub społecznej.
Chrześcijaństwo nie jest systemem ﬁlozoﬁczno-etycznym lub
politycznym, ale jest egzystencjalną odpowiedzią człowieka
na wydarzenie spotkania Jezusa
Chrystusa, który będąc „obrazem
Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15),
ludzkiemu życiu nadaje nową perspektywę. Bóg, który jest miłością
(1 J 4, 8), pierwszy umiłował ludzi i powołał ich do miłości. Bóg
stwarzając człowieka, uczynił go
zdolnym do miłości, gdyż tylko
ktoś miłujący może być Jego partnerem na wieki. Z Bożą pomocą
możemy zatem realizować miłość
bliźniego i w ten sposób sprawić,
aby „Boże światło dotarło do świata” (DCE 39).

z Tobą nie byłem”. To szczere
i pełne żalu wyznanie wielkiego
teologa stało się udziałem wielu ludzi w przeszłości. Również
współcześnie wielu ludzi nie doświadcza i nie świadczy wobec
innych autentycznej miłości, co
staje się dla nich źródłem frustracji i cierpienia. Człowiek stworzony „na obraz Boga” powinien
bowiem wprost od Niego uczyć

Miłość przepełniona Bogiem
Wszystkie rodzaje miłości
prawdziwej mają jedno źródło
– jest nim Bóg, który jest samą
miłością. Tylko zafałszowane
formy miłości można rozwijać poza więzią z Bogiem. Cechy prawdziwej miłości opisał
św. Paweł w słynnym Hymnie
o miłości (1 Kor 13), a w pełni
urzeczywistnia je Bóg w swojej
wewnętrznej egzystencji oraz
w relacji do człowieka. Miłość
Boża jest przede wszystkim wierna i nigdy nie ustaje, o czym
przekonał się św. Augustyn, pisząc w Wyznaniach: „Późno Cię
umiłowałem Miłości tak wielka. Ty byłaś zawsze ze mną, a ja
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się wciąż na nowo sztuki miłowania drugiej osoby: boskiej czy
ludzkiej, co św. Augustyn wyraził
w retorycznym pytaniu: „czym,
jeśli nie Bogiem, przepełniony
jest ten, kto pełen jest miłości”.

Konkretna miłość
Człowiek jest wolny i w każdym momencie swego życia
w sposób zawiniony lub niezawi-

tory, później także przez diecezje,
szybko rozszerzyły swoją działalność na Bliskim Wschodzie. Podobne ośrodki pomocy charytatywnej organizowano począwszy
od VI w. na Zachodzie, głównie
w miastach biskupich (m.in.
w Rzymie).
W średniowieczu instytucje
te zostały przekształcone w hospicja i szpitale. Do powyższych
doświadczeń historycznych nawiązuje współczesna organizacja
Caritas, której geneza sięga końca
XIX wieku. Caritas na poziomie
międzynarodowym, krajowym
i diecezjalnym rozwija różne formy wsparcia człowieka cierpiącego z powodu ubóstwa materialnego, psychicznego, społecznego
lub duchowego.

Pomoc w wielu dziedzinach

niony może oddalić się od źródła
miłości, które bez początku i bez
końca pulsuje w Najświętszym
Sercu Bożym. Wtedy życie człowieka powoli traci sens i perspek-

tywę nadziei. W takiej sytuacji,
Bóg nie pozostaje bezczynny,
ale posyła do zagubionych ludzi swój Kościół, który w każdej
epoce i miejscu na ziemi szuka
człowieka, by głosić mu prawdę, że Bóg pierwszy go umiłował
(1 J 4, 19).
W encyklice Deus caritas est
papież Benedykt XVI przestrzega wiernych przed religijnością mającą charakter wyłącznie
pietystyczny, pozbawioną aktów konkretnej miłości wobec
potrzebujących i zagubionych.
Jeśli Bóg jest miłością, to caritas
musi być także formą życia, niemal oddechem Kościoła, który
ma nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom i potrzebom ludzi.

Zaczęło się w Egipcie
Posługa miłości domaga się
nie tylko działania poszczególnych chrześcijan, ale jako służba
społeczna potrzebuje także organizacji i instytucji. Od połowy
IV wieku naszej ery w Egipcie zakładano instytucje charytatywnoopiekuńcze nazywane biblijnym
pojęciem diaconia. Instytucje te,
prowadzone najpierw przez klasz-

W obecnych uwarunkowaniach, działalność mająca na
celu zaspokajanie potrzeb ludzi
ubogich staje się coraz bardziej
skomplikowana. Szczególnie zinstytucjonalizowana działalność
charytatywna wymaga rozeznania w dziedzinie politycznej,
ekonomicznej, sanitarnej, antropologicznej i administracyjnej,
a także umiejętności praktycznych potwierdzonych odpowiednimi dyplomami. To wszystko
jest ważne i potrzebne, ale niewystarczające z punktu widzenia
celów instytucji charytatywnych
Kościoła katolickiego. Zadaniem
organizacji Caritas obok różnych
form świadczonej pomocy jest
podtrzymywanie pamięci o biblijnych korzeniach miłości bliźniego oraz kultywowanie bogatej
spuścizny św. Bazylego z Cezarei,
św. Marcina z Tours, św. Elżbiety z Turyngii, św. Brata Alberta,
bł. Matki Teresy z Kalkuty i wielu
innych świadków miłości, jakich
przez wieki wydało chrześcijaństwo. Dlatego obok profesjonalizacji form i środków działania
charytatywnego, potrzebna jest
troska o duchową formację ludzi
zaangażowanych bądź zawodowo, bądź na zasadzie wolontariatu w kościelne dzieła miłosierdzia.
KS. WIESŁAW PRZYGODA
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„Pomagając innym, sami stajemy się lepsi.”
(bp Jan Chrapek)

Chleb
rozdawany
z miłością
W jadłodajniach, w ciągu 20 lat ich funkcjonowania, wydanych zostało około 1,6 miliona gorących posiłków. – Codziennie korzystam z jadłodajni. Sytuacja mnie do tego zmusiła.
Dobrze, że jest takie miejsce. Można tu otrzymać gorący posiłek, który często ratuje życie jak jest się głodnym i jest zimno
– powiedziała jedna z osób przychodzących do jadłodajni.
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Jadłodajnie Caritas to najważniejsze dzieło Caritas Diecezji Radomskiej, którego istota zawiera
się w haśle ,,Chleb rozdawany
z miłością’’.
18 marca 2000 roku przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu uruchomiona
została stołówka dla osób najuboższych. Korzystają z niej najubożsi
mieszkańcy Radomia i okolic. Jadłodajnia nosi imię bł. ks. Bolesława
Strzeleckiego, przedwojennego proboszcza paraﬁi p.w. Najświętszego
Serca Jezusowego, na terenie której
mieści się jadłodajnia.

Dla bezdomnych, biednych,
samotnych...
W jadłodajni znajdują się kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie do
spożywania posiłków wyposażone
w stoły i krzesła, pomieszczenie
magazynowe na suchy prowiant
i na ziemiopłody, chłodnia oraz pomieszczenie socjalne. Wyposażenie
stanowią nowoczesne i bezpieczne
urządzenia kuchenne.
W jadłodajniach Caritas Diecezji Radomskiej przygotowywany
jest gorący posiłek osobom, które
nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie. Podopiecznymi
Jadłodajni Caritas są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie oraz
osoby dotknięte problemem alko– Jadłodajnia jest potrzebna, gdyż jest to jedyne miejsce w mieście, gdzie można zjeść ciepły posiłek, szczególnie zimą. Korzysta z niej wiele ubogich osób, ja
również. Bez niej nie miałbym szansy otrzymać choć
jednego gorącego posiłku. Dobrze, że jest taka jadłodajnia, bo można tam dobrze zjeść – mówi jeden
z mężczyzn przychodzący do jadłodajni.
holowym, nie posiadające żadnych
stałych środków do życia. Pomagamy również matkom samotnie
wychowującym dzieci, rodzinom
wielodzietnym, a także ofiarom
klęsk żywiołowych. Wszyscy potrzebujący tej formy pomocy kierowani są do naszej stołówki głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radomiu. Ponadto,
w zakresie rekrutacji podopiecznych
jadłodajni, Caritas współpracuje
z paraﬁami rzymsko-katolickimi.
Osoby korzystające z jadłodajni
od poniedziałku do soboty, otrzymują gorącą, pożywną zupę i chleb.

Zimą więcej posiłków
Obecnie, stołówka wydaje około
270 gorących posiłków dziennie,
w zależności od okresu wydawania
i zapotrzebowania. Liczba ta zdecydowanie wzrasta w okresie zimowym.
W wyjątkowych sytuacjach wydawany jest suchy prowiant, w tym
100 porcji otrzymuje jadłodajnia im.
Filipa Neri przy ul. Grzybowskiej 22,
która rozpoczęła swoją działalność
23 grudnia 1999 roku. Została poświęcona przez bp. Jana Chrapka.
Jadłodajnia znajduje się pod opieką
księży Filipinów i jest miejscem konsumpcji posiłków przygotowanych
w jadłodajni przy ul. Kościelnej,
a dowożonych w termosach.

Kilka tysięcy pierogów
Pod patronatem Caritas Diecezji
Radomskiej, w Pionkach przy ul.
15-go Stycznia, została uruchomiona Jadłodajnia im. bp. Jana
Chrapka. Powstała z inicjatywy
władz samorządowych i parafii
pionkowskich. W jadłodajni każdego dnia jest wydawany gorący
posiłek, z którego korzysta około
35 osób dziennie, w okresie zimowym natomiast około 55 osób.
Koszty posiłków częściowo są pokrywane przez GOPS i MOPS.
Swoją opieką radomska Caritas
objęła również pierwszą w Starachowicach, założoną w 1999 roku, jadłodajnię przy ul. Partyzantów 2 dla bezdomnych i osób najbiedniejszych.
Korzysta z niej codziennie około 300
osób. W czwartki, przy pomocy wolontariuszy przygotowuje się w stołówce kilka tysięcy pierogów.
Caritas Diecezji Radomskiej
we współpracy z parafiami
prowadzi cztery jadłodajnie:
Jadłodajnia im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego przy ul.
Kościelnej 5 w Radomiu,
Jadłodajnia im. Filipa Neri
przy ul. Grzybowskiej 22 w Radomiu,
Jadłodajnia im. bp. Jana
Chrapka przy ul. 15-go Stycznia w Pionkach,
Jadłodajnia w Starachowicach przy ul. Partyzantów 2.
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„Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
(Jan Paweł II, Nowy Jork, ONZ, 2. X. 1979 r.)

Bezpieczne miejsce
dla niechcianych maluchów
Okno Życia to miejsce, w którym matka po urodzeniu dziecka w sposób anonimowy może je
pozostawić dając mu tym samym szansę na życie. Dobrze wiemy, że życie, które dał sam Bóg
jest najwyższą wartością – nawet wtedy gdy słabe, bezbronne jest nam powierzone.
Okno Życia otwarto w naszym
domu, Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu przy ulicy A. Struga 31, 1 czerwca 2009 roku. Poświęcił je abp Zygmunt Zimowski,
ówczesny biskup radomski. Okno
ufundowała ﬁrma pana Łukasza
Kowalczyka „Okno-Bud” z Przytyka. To właśnie on wyszedł z piękną
inicjatywą utworzenia okna życia
w diecezji radomskiej.

Inni czekają na dzieci
W związku z tą akcją, Caritas Diecezji Radomskiej stworzyła przesłanie: „Matko, jesteś
w ciąży, nie wiesz co zrobić... Nie
możesz wychować dziecka, które urodzisz? Nie narażaj dziecka
na niebezpieczeństwo. Możesz je
zostawić w szpitalu po porodzie
lub anonimowo w Oknie Życia.
Zostanie ono adoptowane przez
czekającą na dziecko rodzinę pełną ciepła i miłości. Tobie będzie
lżej, jeśli ono będzie bezpieczne
i szczęśliwe”.
W ciągu trzech lat funkcjonowania „Okna Życia”, przekazano
do niego 1 dziecko. Stało się to
w tym roku.

Ratunkowemu w celu przysłania
karetki, a maleństwo otaczamy
podstawową opieką bez dokonywania jakichkolwiek zabiegów
medycznych z wyjątkiem ratujących życie. Następnie przekazujemy je zespołowi medycznemu
celem przewiezienia dziecka do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy ul.
Aleksandrowicza 5.
Prowadząc dziennik „Okna
Życia” odnotowujemy w nim
daty, godziny i płeć znalezionego
dziecka, czynności, które zostały
podjęte, czas powiadomienia Pogotowia Ratunkowego, datę i czas
przekazania dziecka lekarzowi.
Jednocześnie powiadamiamy dyrektora Caritas Diecezji
Radomskiej lub jego zastępcę,
bądź koordynatora o znalezieniu
dziecka. Troszczymy się również

o sprawność systemu powiadamiającego o otwarciu „Okna Życia”.

Modlitwy za matki i dzieci
Otaczając troską „Okno Życia”, modlimy się w szczególny
sposób za dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej. Żeby nie żyły
one z piętnem porzucenia przez
najbliższych, ale miały poczucie
przynależności do Boga Stwórcy. Pamiętamy o matkach, które
może w przyszłości będą żałowały podjętej decyzji, aby potraﬁły
zawierzyć Bożemu Miłosierdziu.
Pierwsze „Okno Życia” naszej diecezji działa od czerwca 2009 roku. Przekazano
do niego pierwsze dziecko
w 2012 roku.

Z Okna do szpitala
Czuwając przy „Oknie Życia”
24 godziny na dobę reagujemy
na każdy sygnał pojawiający
się w przypadku jego otwarcia
i sprawdzamy czy dziecko nie zostało pozostawione w nim. Jeśli
dziecko będzie w „Oknie”, dyżurująca siostra natychmiast powiadamia i zgłasza to Pogotowiu

Okno Życia poświęcił i otworzył biskup radomski Zygmunt Zimowski 1 czerwca
2009 roku. W ciągu trzech lat, było w nim jedno dziecko.
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„Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie zabrakło dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.
(Jan Paweł II)

Dom dla bezdomnych

Od dnia 01 lutego 2009 roku Caritas Diecezji Radomskiej prowadzi
Dom dla Bezdomnych w Radomiu
przy ul. Zagłoby 3 – Caritas przejął
Placówkę od Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Od tego czasu
w budynku został przeprowadzony generalny remont. W Domu
dla Bezdomnych wymieniono
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wszystkie podłogi.
Przebudowano pomieszczenia noclegowni, w wyniku czego uzyskano
dodatkowo małą salę z 6 łóżkami.
W dużej może spać do 18 osób.
Zastąpiono stare, metalowe, piętrowe łóżka nowymi, drewnianymi. Utworzono salę terapeutyczną
oraz nowe pomieszczenia biurowe
i magazynowe. Wymieniono drzwi
wejściowe na nowe, odpowiadające wymogom budowlanym i przeciwpożarowym.
Z końcem marca 2012 roku rozpoczął się kolejny etap remontów
w Domu dla Bezdomnych, który zakończył się w lipcu. Został
wymieniony cały dach, budynek
został ocieplony, położono nową
elewację.
Obecnie Placówka dysponuje
56 miejscami, w tym:

w domu dla bezdomnych
kobiet z dziećmi – 26 miejsc;
w noclegowni dla bezdomnych kobiet – 6;
w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – 24 (czynna od
października do końca kwietnia
każdego roku).
Dom dla Bezdomnych oferuje
pomoc:
socjalną – w odtworzeniu
i skompletowaniu dokumentów
w celu złożenia ich do odpowiednich instytucji dla uzyskania stopnia niepełnosprawności, renty lub
emerytury, otrzymania zapomogi
ﬁnansowej z MOPS, itp.;
psychologiczną – oferowaną
przez psychologa lub terapeutę;
terapeutyczną – dla osób
z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami:
materialną – noclegi, żywność, odzież, środki czystości
i higieny osobistej.
Dom dla Bezdomnych jest miejscem „przejściowym” dla osób mających życiowe problemy.
– Pracownicy placówki i Caritas udzielają wsparcia i motywują
nas do działania. Podczas pobytu
w Domu dla Bezdomnych nie

opłacam żadnych rachunków, co
daje mi czas, by stanąć na nogi i zająć się załatwianiem swoich spraw.
Osoby, które chcą poprawić swoją
sytuację i przyjąć pomoc opiekunów, otrzymują ją na każdym etapie wychodzenia z bezdomności
– mówi jedna z podopiecznych.
Od czasu przejęcia Domu dla
Bezdomnych od Gminy Miasta
Radom, Caritas Diecezji Radomskiej zrealizował zadania w drodze
konkursów ogłaszanych przez:
Wojewodę Mazowieckiego
– 4 zadania w latach 2009–2011;
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 1 zadanie zrealizowane w 2009 roku;
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej – 1 zadanie zrealizowane w 2009 roku;
Gminę Miasta Radom –
1 zadanie realizowane w latach
2009–2013.
Od 2009 roku do maja 2012
roku z pomocy placówki
skorzystało około 440 osób.
W tej grupie było 175 kobiet z dziećmi.

www.caritas.radom.pl

11

„Pan posyła do wielkich potrzeb wielką pomoc, czyń co możesz, a Bóg
zrobi resztę… ze szczególną troską opiekujcie się chorymi dziećmi, starcami i ubogimi, a zyskacie błogosławieństwo Boże i życzliwość ludzi…”
(św. Jan Bosko)

W trosce o zdrowie bliźniego
Służyć pomocą, nieść nadzieję dzieciom chorym na białaczkę i rodzicom będącym w beznadziejnej sytuacji, to wielka potrzeba serca czynienia co w naszej mocy, aby ratować życie.
Na operację przeszczepu
szpiku kostnego wykonywaną w 1998 r., np. w Niemczech
i Francji, czekały dzieci, między
innymi 12-letni Marcin Tarasiewicz z Radomia. Koszt operacji
wynosił wówczas około 100 tys.
zł. Na konto kliniki w Berlinie
„Dzieło” przesłało kwotę 2000
marek. Dzięki wsparciu ludzi
dobrej woli, sponsorom, mogliśmy również doﬁnansować rehabilitację Marcina w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Rodzice informując nas o stanie
zdrowia syna po ciężkim zabiegu
operacyjnym zwrócili się ponownie z prośbą o pomoc ﬁnansową,
pełni zaufania i nadziei, że taką
otrzymają, aby nadal walczyć
o zdrowie swojego dziecka...
...reszta w rękach Boga…

Inicjatywa biskupa radomskiego
W dniu 29 marca 1998 roku,
z inicjatywy Jego Ekscelencji ks.
bp. Edwarda Materskiego, ówczesnego ordynariusza Diecezji
Radomskiej, została powołana
do życia specjalna Rada przy
Caritas Diecezji Radomskiej,
pod nazwą Caritas Diecezji
Radomskiej „Dzieło im. bł. ks.
Bolesława Strzeleckiego”. Jej naczelnym zadaniem była pomoc
chorym, szczególnie dzieciom
czekającym na kosztowne leczenie operacyjne poza granicami
kraju.
Siedzibą Dzieła jest miasto Radom, a terenem działania – cała
diecezja radomska. Spotkania
odbywały się systematycznie raz
w miesiącu, drugi piątek każdego miesiąca, w gościnnym domu

do grona wolontariuszy nowi
członkowie.

Pomoc w ciężkich chorobach

Spotkanie zespołu Dzieła
im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego
śp. ks. bp. Edwarda Materskiego
przy ul. Sienkiewicza 13.
Na pierwsze spotkanie ks. bp
Edward Materski zaprosił ośmiu
wolontariuszy: ks. dr. Stanisława
Makarewicza – dyrektora Caritas
Diecezji Radomskiej, ks. Macieja Pachnika, kapelanów szpitala – ks. dr. Grzegorza Stępnia
i ks. Mirosława Bandosa, lekarzy
z Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich – lekarza internistę Eugeniusza Dziekana,
lekarza pediatrę Barbarę Paczwę,
lekarza neurologa Jadwigę Waldek i lekarza stomatologa Jadwigę Kazanę.
W ciągu minionych 14 lat pracy Dzieła odchodzili i dołączali
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Do maja 2012 roku odbyło się 165 spotkań Dzieła,
rozpatrzono 432 podania o
pomoc, udzielono doﬁnansowania 332 rodzinom.
Pieniądze na pomoc pozyskujemy z wpłat indywidualnych osób, ﬁrm, z odpisu 1% na Caritas Polska.

Pomoc udzielana rodzinom
zależna jest od rodzaju choroby,
zamożności rodziny, zastosowanej terapii (operacje, przeszczepy,
rehabilitacja, refundacja leków).
Schorzenia, w których pomagaliśmy to: białaczka – przeszczep
szpiku kostnego, przeszczep wątroby, wszczepienie implantów
w chorobach kręgosłupa, guzy
mózgu, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm,
cukrzyca, mukowiscydoza, wady
serca, wodogłowie, padaczka,
stwardnienie rozsiane, upośledzenie słuchu i wady wzroku.

Dziękujemy Księże Biskupie
29 marca 2012 roku, w 14-tą
rocznicę powołania „Dzieła” pożegnaliśmy śp. Jego Ekscelencję
Biskupa Edwarda Materskiego.
W ten jubileuszowy dzień podziękowaliśmy Panu Bogu, że mieliśmy szczęście spotkać na naszej
drodze tak wyjątkową Osobę,
wrażliwą na cierpienie, chorobę, niedostatek, troszczącą się
o każdego człowieka. Osobę pełną
dobroci, miłości i wiary, promieniującą radością i uśmiechem. Od
Mistrza, ks. bp. Edwarda, czerpaliśmy te cenne wartości i staraliśmy się być lepszymi i bardziej
wrażliwymi na potrzeby bliźnich.
Uczył nas przestrzegania zasady,
by pieniądze Dzieła, które pochodzą od ludzi dobrej woli, wracały do ludzi będących w potrzebie
i aby ci nigdy nie tracili nadziei
na uzyskanie od nas pomocy.

W ofercie wypożyczalni sprzętu medycznego jest różnego rodzaju sprzęt ortopedyczny. Mogą go wypożyczać osoby
niezamożne. Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym

„Niosący pomoc nie spadają z nieba”.
(kard. Paul Josef Cordes)

Aby ulżyć cierpieniu
Nie każdego chorego stać na zakup wózka inwalidzkiego, łóżka ortopedycznego, materaca,
a nawet gorsetu lub kul ortopedycznych. Właśnie z myślą o takich osobach uruchomiono wypożyczalnię sprzętu medycznego.
Wypożyczalnia sprzętu medycznego działa od siedmiu lat.
Jest wspólnym dziełem Caritas
Diecezji Radomskiej i Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich.
Celem jej działania jest udostępnianie ortopedycznych środków
pomocniczych takich jak: łóżka
elektryczne, łóżka zwykłe ortopedyczne, materace, materace
przeciwodleżynowe, balkoniki,
wózki inwalidzkie, gorsety, kule
łokciowe i pachowe, a także koncentratory tlenowe i odsysacze.

Sprzęt na dowód osobisty
Działalność wypożyczalni
jest kierowana do osób niezamożnych. Wypożyczanie sprzętu medycznego odbywa się na
podstawie dowodu osobistego,

Wypożyczalnia sprzętu medycznego funkcjonuje od
1 lutego 2005 roku. Dla potrzeb wypożyczalni zaadaptowano część magazynu przy
ul. Kościelnej 14b. Jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 13–16. W 2011
roku sprzęt wypożyczyło 218
osób, a zwróciło 202 osoby.
podpisania zobowiązania do dbałości o powierzony sprzęt oraz
na podstawie wpłaconej kaucji.
Wysokość kaucji uzależniona jest
od rodzaju sprzętu medycznego
i jego wartości. Kaucja podlega
zwrotowi przy oddaniu wypożyczonego sprzętu medycznego.

W szczególnych przypadkach
jest możliwe zwolnienie z kaucji.
Znajdujący się w wypożyczalni
sprzęt pochodzi z dostaw zorganizowanych przez radomskich
lekarzy (kawalerów maltańskich)
ze Szwajcarii i Niemiec, darowizn
Caritas Polska, zakupionych przez
radomską Caritas i darowizn od
osób prywatnych.
O potrzebie istnienia wypożyczalni najlepiej świadczą wypowiedzi osób, które z niej korzystają.
– Wypożyczyłem łóżko elektryczne, które jest niezbędne mojemu ojcu. Dzięki tej pomocy,
opieka nad tatą jest dużo sprawniejsza i łatwiejsza. Jestem bardzo
wdzięczny za możliwość użyczenia
tego sprzętu – mówi Grzegorz W.
www.caritas.radom.pl
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„Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię.”
(bp Jan Chrapek)

Bezpieczny azyl
Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym powstał z inicjatywy bp.
Jana Chrapka, przy współpracy samorządu Miasta i Gminy Iłża. Organizację Domu przejęła,
jako Fundacja na Rzecz Oﬁar Przemocy, Caritas Diecezji Radomskiej przy udziale Kurii wraz
z kolejnymi Ordynariuszami.
W marcu 2003 roku Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II rozpoczął działalność jako Ośrodek
Interwencji Kryzysowej dla Oﬁar
Przemocy w Rodzinie. Do roku
2007 był pod opieką sióstr ze
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

Schronienie
Dom daje schronienie tym,
którzy nie znają swoich praw, nie
potraﬁą się bronić, są traktowani
z pogardą i lekceważeniem. Przybywają tu osoby i rodziny, które
znalazły się w sytuacji kryzysowej.
– 17 maja 2005 roku zapamiętam do końca moich dni. Podjęłam decyzję najważniejszą i najlepszą dla mnie i moich dzieci. Tego
dnia przybyłam do Domu Matki
i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Tu znalazłam schronienie,

dom, bezpieczeństwo, odnalazłam swoją
godność, siebie
– mówi pani
Dorota Kulik. –
17 lat byłam
w związku małżeńskim. Kiedy mąż zaczął
Dorota Kulik
pić alkohol,
zaczęły się awantury. Potem były
ucieczki przed pobiciem mnie
i dzieci, wyzwiska, poniżanie.
W nowym miejscu mieliśmy
opiekę pracowników Domu. Moje
dzieci uspokoiły się. Dużo pomógł
nam psycholog. Zwłaszcza, gdy
przeżyłam wielką tragedię, śmierć
7-miesięcznego synka.
– Teraz mam spokój. Otrzymałam rozwód i prawo do opieki
nad dziećmi. Jestem osobą wolną
i szczęśliwą. Nie przeraża mnie, że
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jestem sama. Dla mnie i moich
dzieci spokój jest najważniejszy.
Nie jestem obojętna. Skoro do

mnie ktoś wyciągnął rękę, to ja
mogę zrobić to samo. Wszystkim
ofiarom przemocy mówię: „Im
dłużej w tym tkwisz, tym trudniej
ci z tego wyjść. Niszczysz własne
życie i życie najbliższych tobie
osób” – dodaje.

Miejsce dla dzieci
Stopniowo rozszerza się działalność Domu.
1 kwietnia 2005 roku, w tym
samym budynku, obok Ośrodka
Interwencji Kryzysowej dla Oﬁar
Przemocy w Rodzinie, powstaje
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego,
początkowo dla 20, a następnie

Jeżeli potrzebujesz pomocy
możesz wysłać sms:
tel/sms: 607 581 072
Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział
Radom Nr konta: 03 1240
3259 1111 0010 0533 3340
dla 30 dzieci. Pojawia się konieczność umieszczania coraz większej
liczby dzieci w placówce. Dom
w Jasieńcu staje się za ciasny.
W 2010 roku rozpoczyna się
poszukiwanie nowego domu, dla
kolejnych dzieci. Caritas Diece-

zji Radomskiej kupuje budynek
w Starachowicach. W tym samym
czasie w Domu Matki i Dziecka
im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym rozpoczyna się
remont. Wewnątrz budynku powstają dwa „domki”. W każdym
ma zamieszkać po 15. dzieci.
Te dwa zadania przynoszą efekt.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego zostaje utworzona placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego – Dom Matki
i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym z ﬁlią w Starachowicach przy
ul. 1 Maja 13b.
Łącznie w domach może zamieszkać 45. dzieci.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie od początku istnienia przebywało 48 kobiet i 104 dzieci oraz
1 mężczyzna. Zarejestrowano 135 zgłoszeń i udzielono wielu porad telefonicznych. Natomiast w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 121 dzieci, w tym 21 usamodzielniło się,
26 powróciło do domu rodzinnego, 16 umieszczono w rodzinie
zastępczej i adopcyjnej, 21 zmieniło placówkę.

www.caritas.radom.pl
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„ ...dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości,
powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze
miłości, szczęścia i zrozumienia”.

(z konwencji o prawach dziecka)

Wyjątkowe rodzicielstwo
Katolicki Ośrodek Adopcyjny podczas swojej jedenastoletniej działalności pomógł znaleźć bezpieczny i kochający dom dla wielu skrzywdzonych i odrzuconych dzieci. Znalazły one w nim miłość i rodzicielską troskę, stając się jednocześnie darem dla rodzin pragnących otoczyć ich opieką.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny,
do stycznia 2012 roku Katolicki
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,
przy Caritas Diecezji Radomskiej
został powołany dekretem biskupa Jana Chrapka z dnia 8 grudnia
2001 roku. Do końca ubiegłego roku organizował kursy dla
przyszłych rodzin adopcyjnych
oraz zastępczych – zawodowych
i niezawodowych. Od stycznia
bieżącego roku, po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, organizuje kursy wyłącznie dla przyszłych rodzin adopcyjnych.

Wspaniała „szkoła”
dla każdych rodziców
– Pełni obaw, co do miejsca
i osób, choć przekonani co do
słuszności i sensu, stanęliśmy
z mężem pewnego listopadowego dnia 2008 roku w progach Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego
w Radomiu. I choć spotkanie było
wcześniej uzgodnione telefonicznie, i choć dobrze wiedzieliśmy
czego chcemy, to towarzyszyła
nam zwykła ludzka niepewność.
Nigdy wcześniej z nikim nie rozmawialiśmy o naszych planach
adopcyjnych, a tu trzeba z obcymi ludźmi pierwszy raz rozmawiać o intencjach, oczekiwaniach
i problemach – wspomina pani
Viola pierwsze wrażenia z kursu
w katolickim ośrodku.
Początek nie był łatwy. Potrzebowaliśmy czasu, by otworzyć się
podczas tej rozmowy, rozmowy
konkretnej, pełnej profesjonalizmu i zwykłej ludzkiej życzli-

wości ze strony pracowników
Ośrodka. Od początku czuliśmy
się traktowani jako przyszli rodzice i w takim tonie przebiegała ta
rozmowa. Oczywiście były kwestie formalne, trudno żeby ich
nie było, ale na to byliśmy przygotowani. Zaskoczyła nas jednak
życzliwość, ciepło, nawet propozycja wypicia kawy czy herbaty.
Może to banał, ale jakże rozładowuje napięcie.
To co nastąpiło później to konsekwencja tej pierwszej rozmowy
– zebranie dokumentów, zaświadczeń i wreszcie szkolenie, „szkoła”, którą powinni przejść chyba
wszyscy rodzice, bo warto! Nie
było żadnego bagatelizowania
problemów, wątpliwości, pytań.
Wszystko było ważne dla prowadzących szkolenia i spotkania,
każda wątpliwa kwestia była traktowana jako ważna. Czuliśmy się
jak ludzie, których ośrodek chce
jak najlepiej przygotować do
przyszłych zadań rodzicielskich.
Każda nasza wątpliwość była dla
nich ważna. Każde ludzkie zwątpienie można było, i nadal można, wypowiedzieć głośno.
I kiedy w lipcu na ostatnim spotkaniu połączonym z Mszą Św., „taką
naszą”, otrzymaliśmy zaświadczenia o ukończonym kursie, to w kolejne piątki chciało się jeszcze być
razem, czegoś brakowało.
Potem rozdzwoniły się telefony, w różnych odstępach czasu, z
różnymi treściami. Ale efekt był
ten sam – wszyscy zostaliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie,
rodzicami. Pracownicy ośrodka to-
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warzyszyli nam z ogromnym wsparciem przez
całą procedurę adopcyjną,przy pierwszej wizycie dziecka, złożeniu wniosków do sądu.

To nie jest zwykły ośrodek
I choć od dłuższego czasu, w naszym
domu towarzyszy nam tupot małych nóżek,
to nic się nie zmieniło – Katolicki Ośrodek
Adopcyjny wciąż nam towarzyszy.
Przed napisaniem tych słów rozmawiałam ze swoją 3-letnią córką. Zadałam jej
pytanie: „Czy podoba jej się w Ośrodku
i czy lubi, gdy tam jeździmy?”. Odpowiedziała: „Lubię. Tam jest fajnie, bo tam jest
dużo dzieci i ciocia” (córka miała na myśli
dużo zdjęć dzieci na tablicy). To chyba są
najlepsze słowa jakie można powiedzieć

o Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Radomiu. Jest tam dużo szczęśliwych dzieci
i jeszcze więcej najszczęśliwszych rodziców.
Bo to nie jest zwykły ośrodek – ma coś więcej niż pracowników, pokój, dwa biurka
i fotele, stolik, parę szafek z dokumentami.
Ten ośrodek ma serce – na górze w kaplicy
w tabernakulum. Tam jest Centrum dowodzenia i sens istnienia takich miejsc.
Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy
przyjść, zapytać, a może poprosić o pomoc,
to z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tu nie ma przypadków. Tu nie do
końca działają sami ludzie. Jest tu coś więcej, „KTOŚ” komu zależy na tym, żeby nas,
małych „ktosiów” uczynić szczęśliwymi”
– kończy pani Viola.

Do końca 2011 roku Katolicki Ośrodek Adopcyjny znalazł dom dla 378 dzieci, zakwaliﬁkował i przygotował
197 rodzin adopcyjnych,
90 rodzin zastępczych oraz
15 rodzin tworzących zawodowe rodziny zastępcze
o charakterze placówek rodzinnych.

www.caritas.radom.pl
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„Trudności i wyzwania są po to, żeby je pokonywać”.

(bp Jan Chrapek)

Praca jako proces leczenia
i droga do zmiany
Zakresem działania ośrodka jest pomaganie osobom poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży. Potrzebujący pomocy uzyskują tu przede wszystkim możliwość zmiany sytuacji psychicznej w jakiej tkwią, a także możliwość wypracowywania
nowych warunków funkcjonowania.
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej
w dniu 1 kwietnia 2006 roku. Od
początku, dzieło to jest postrzegane jako potrzeba społeczna. Caritas od wielu lat działała na rzecz
osób i rodzin dotkniętych problemami społecznymi, którzy sami
nie byli w stanie sobie poradzić.
Gmina Miasta Radomia przekazuje Caritas, w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, realizację zadania
własnego gminy w zakresie dotyczącym prowadzenia dziennych
ośrodków wsparcia.

Zmieniać ludzi
Formy pomocy prowadzone
w Ośrodku służą dokonaniu
zmiany zewnętrznej (prawidłowe
funkcjonowanie w rodzinie lub
w grupie społecznej) i wewnętrznej. W tym drugim przypadku,
chodzi o zrozumienie przeżywanych trudności i doświadczeń
emocjonalnych, nowego spojrzenia na kryzys w wyniku przemocy i wpływ na własne życie.
Składa się na to również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
zdolności radzenia sobie z trudnościami, skutkami problemu
i decydowania o własnym, lepszym życiu.

Formy pomocy
Psycholodzy, psychoterapeuci psychoanalityczni i psycho-

terapeuci systemowi z Ośrodka
proponują pomoc doraźną: poradnictwo, terapię wsparcia oraz
psychoterapię. Każda z tych form
dotyczy obszaru psychicznego,
emocjonalnego i społecznego
człowieka.

Można tu wyróżnić:
poradnictwo: służy spojrzeniu na własną sytuację
i ocenę własnych możliwości co
do podjęcia działań. Z poradnictwa korzystają osoby, które
nie są zdecydowane na podjęcie
terapii, a potrzebują wskazania
właściwego kierunku w związku
z ich aktualną sytuacją, skonsultowania i pokazania możliwości
działań.
terapię wsparcia: służy rozpoznaniu problemu człowieka,

wzmocnieniu jego funkcjonowania, integruje mocne strony,
służy budowaniu zdrowego nastawienia i przekonania co do
zmiany jakości życia, wspomaga radzenie sobie ze stresem.
Korzystają z niej osoby, które
w krótkim czasie potrzebują
wzmocnienia psychologicznego.
psychoterapię: jej celem jest
badanie funkcjonowania stanu umysłu człowieka. Pomaga
odszukać własne siły i dojść samodzielnie do rozwiązań problemów poprzez zrozumienie istoty
trudności, które blokują rozwój
człowieka. Psychoterapię podejmują osoby zmotywowane do
długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą niosącej strukturalną
zmianę.

Doradztwo i konsultacje

– Praca nad sobą stwarza możliwość
przezwyciężenia doświadczonych
trudności i budowania nowej rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz
radzenia sobie z bólem psychicznym
– uważa zespół Ośrodka Wsparcia dla
Oﬁar Przemocy w Rodzinie
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Ośrodek oferuje pomoc terapeutyczną w postaci doradztwa
i konsultacji prawnych służących
wychodzeniu z kryzysu. Pomoc ta
jednocześnie służy podniesieniu
poziomu świadomości oﬁarom
przemocy co do przysługujących
im praw i urealnieniu możliwości
sprawczych.
Dzięki pracy terapeutycznej
i opiece prawnej, osoby traﬁające
do Ośrodka mogą przezwyciężać
problemy związane ze skutkami
przemocy, uzyskiwać równowagę psychiczną, osiągać ulgę psychiczną, a także tworzyć nowe
warunki swojego życia.

Troska o człowieka
w duchowej potrzebie
Już od 12 lat nasi profesjonalni wolontariusze tworzą wspólnotę osób dobrej woli i udzielają
pomocy tym, którzy przeżywają trudności w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym.
Diecezjalny telefon zaufania
Linia Braterskich Serc powstał
z inicjatywy biskupa radomskiego Jana Chrapka. Uroczysta inauguracja działalności „Linii Braterskich Serc” w ramach Caritas
Diecezji Radomskiej miała miejsce 25 kwietnia 2000 roku. Nasi
wolontariusze, czyli specjaliści
w swoich dziedzinach, rezygnują
z zapłaty za dzielenie się swoimi
kompetencjami.

Chrześcijańskie wartości
w „Linii Braterskich Serc”
Tym, co łączy ludzi podejmujących dyżury w telefonicznej „Linii Braterskich Serc”, jest niesienie pomocy w duchu Ewangelii.
Zadaniem osób pełniących dyżury w katolickim telefonie zaufania jest wskazywanie sposobów
przezwyciężania trudności i rozwiązywania problemów w duchu
ewangelicznej miłości, prawdy
i odpowiedzialności, w oparciu
o chrześcijańskie spojrzenie na
człowieka i o chrześcijański system
wartości. Chodzi zatem o wskazywanie rozwiązań prawdziwych,
a nie rozwiązań powierzchownych, chwilowych czy łatwych,
które w rzeczywistości prowadzą
do popadania w jeszcze bardziej
poważne życiowe tarapaty.

Personel
„Linii Braterskich Serc”
Do naszego telefonu zaufania
włączeni są profesjonaliści z różnych środowisk: duszpasterze,
poradnictwo rodzinne, pedagodzy i katecheci, psycholodzy
i terapeuci, prawnicy i policjanci,
a także specjaliści od uzależnień
oraz osoby reprezentujące grupy
Anonimowych Alkoholików, Al-

W Diecezjalnym Telefonie Zaufania „Linia Braterskich Serc” pracują jako wolontariusze, specjaliści różnych zawodów. Co miesiąc odbywają się spotkania formacyjne
służące pogłębianiu dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
Anon i Kluby Abstynenta. Owocne udzielanie pomocy ludziom
w sytuacjach kryzysowych uwarunkowane jest podjęciem ustawicznej troski o własny rozwój.
Z tego właśnie powodu personel
„LBS” odbywa co miesiąc spotkania formacyjne, które służą
pogłębianiu dojrzałości ludzkiej
i chrześcijańskiej.

Dyżury w „Linii Braterskich
Serc” pełnią specjaliści z następujących dziedzin: poniedziałki
– księża; wtorki – policja i prawnicy; środy – poradnictwo rodzinne; czwartki – psycholodzy
i terapeuci; piątki – katecheci
i pedagodzy.
Ponadto, każdego dnia dyżur
pełnią specjaliści od uzależnień.

Zasady funkcjonowania „LBS”
Od początku istnienia telefonu zaufania diecezji radomskiej
jego dyrektorem jest ks. Marek
Dziewiecki, a funkcję sekretarza
pełni ks. Hubert Czuma SJ. „Linia Braterskich Serc” działa pod
bezpłatnym dla dzwoniących
numerem telefonu 800-311-800
w dni powszednie w godzinach
18–22. Od kilku miesięcy ważną nowością jest to, że można dodzwonić się do nas także
z telefonów komórkowych, a nie
jedynie ze stacjonarnych, jak to
było dotychczas.

Od 25 kwietnia 2000 roku
udzielono w sumie około 20
tys. porad. Najwięcej udzielili ich prawnicy, policjanci
i księża.
Diecezjalny telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”
działa w dni powszednie.
Z telefonów stacjonarnych
można dzwonić pod bezpłatny numer 800 311800.
Każdego roku w lipcu telefon zaufania czynny jest
tylko w poniedziałki.

www.caritas.radom.pl
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„Pochylając się z miłością nad cierpiącymi, uczcie się poznawać głęboką
rzeczywistość tajemnicy cierpienia. Cierpienie, jakiego jesteście świadkami, niech będzie dla was miarą poświęcenia, jakiego się od was oczekuje”.
(bł. Jan Paweł II, orędzie na VII Światowy Dzień Chorych)

Hospicjum –
obecność do końca
Opiekujemy się chorymi terminalnie w ich domach. Niesiemy pomoc przy pielęgnacji, wspieramy duchowo chorych i ich rodziny. Co kwartał spotykamy się z rodzinami osieroconymi i ich przyjaciółmi.
Jako Zespół Domowej Opieki
Hospicyjnej istniejemy od 1991
roku, od 1993 w strukturach Caritas Diecezji Radomskiej.
Często spotykamy się z pytaniem: „Dlaczego należy być,
trwać przy człowieku, który odchodzi? Dlaczego towarzyszenie
mu w ostatnich dniach, godzinach, chwilach życia jest takie
ważne?”

Czuwanie na modlitwie
Czym uzasadniamy tę konieczność obecności?
Odpowiadamy wtedy prosto,
ale chyba najbardziej przekonywająco: „Pan Jezus w ostatnich
chwilach przed męką też prosił
uczniów o obecność, o czuwanie na modlitwie (Mt 26, 38,
Mk 14, 40)”.
Jeśli więc On, Bóg-Człowiek,
odczuwał potrzebę obecności braci, prosił o czuwanie, o modlitwę,
lękał się osamotnienia, to o ileż
bardziej potrzebna jest obecność

nam, słabym i grzesznym? Prośba Pana Jezusa ma jeszcze drugą
część: „...abyście nie ulegli pokusie...” (Mt 26, 41, Mk 14, 40).
Myśleliśmy nad tym: „Jakiej pokusie może ulegać człowiek u
schyłku życia?”
Zwykle myślimy o pokusach
materialnych, zmysłowych, ale
są o wiele groźniejsze pokusy
tej „ostatniej godziny”. Może to
być pokusa beznadziei, zwątpienia, rozpaczy, opuszczenia i wyparcia się. W takich momentach
idziemy do chorych i nigdy nie
wiemy, ile nasze towarzyszenie
będzie trwało, czy będą to miesiące, tygodnie, godziny...
Co kwartał przedstawiciele
Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa przy Caritas
Diecezji Radomskiej spotykają
się z rodzinami osieroconymi
i ich przyjaciółmi na Mszy św. za

Pani Janina była naszą pierwszą pacjentką. Lekarz, który
nas wprowadzał, powiedział,
że zostało jej dwa tygodnie
życia. Pod naszą opieką
żyła jeszcze rok bez dwóch
tygodni. Ze szkieleciku, obciągniętego żółtą skórą, stała się osobą, która zgłaszała
wymagania, cieszyła się naszą obecnością, świętowała
80 rocznicę urodzin.
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Panią Eugenię odwiedzaliśmy jeszcze w czasie pobytu w szpitalu, by się z nami
„oswoiła”. Gdy wróciła do
domu, na pierwszym dyżurze stwierdziliśmy, że są to jej
ostatnie chwile. Kapłan miał
przyjechać później, ale poradziliśmy, by pojechać po
niego natychmiast. Mimo
to zdążył tylko nałożyć oleje
i pomodlić się. Pani Eugenia
nie mogła już przyjąć Pana
Jezusa. Po kilkunastu minutach zmarła. Pomogliśmy
w toalecie i ubieraniu
zmarłej. Z rodziną jesteśmy
w kontakcie do dziś.
zmarłych w kościele p.w. Chrystusa Króla w Radomiu (Gołębiów I).

„Rzeczą człowieka jest walczyć. A rzeczą nieba – dać zwycięstwo”
(Homer)

Mammograﬁa na kółkach
Diecezja Radomska została pierwszą w Europie, na terenie której uruchomiony został proﬁlaktyczny program walki z rakiem piersi. Było to możliwe dzięki sprowadzeniu do Polski mammobusu z Wielkiej Brytanii, autokaru wyposażonego w mammograf.
Akcja bezpłatnych badań
mammograﬁcznych prowadzonych przez diecezjalną Caritas
rozpoczęła się w 2002 roku. Jej
pomysłodawcą był tragicznie
zmarły kilka miesięcy wcześniej
biskup radomski Jan Chrapek.
Wcześniej Caritas Diecezji Radomskiej zarejestrowała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stacja Opieki Caritas. Głównym
zadaniem tej placówki było przeprowadzanie akcji badania piersi.
Dzięki temu można było uratować wiele kobiet, gdyż rak piersi
wykryty we wczesnej fazie, jest w
96% uleczalny.

Jedyna taka akcja w Europie
Dzięki staraniom ówczesnego
dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej ks. Piotra Jaśkiewicza,
nawiązana została współpraca
z Mazowiecką Kasą Chorych. Diecezja Radomska została pierwszą
w Europie, na terenie której uruchomiony został proﬁlaktyczny
program walki z rakiem piersi.
Wprowadzenie specjalnego programu proﬁlaktycznego w walce z rakiem piersi było możliwe
dzięki sprowadzeniu z Wielkiej
Brytanii do Polski mammobusu,
specjalnego autokaru wyposażonego w mammograf. Zadanie to
zostało zrealizowane przy współudziale fundacji „Sue Ryder
w Polsce” i Funduszu im. bp.
Jana Chrapka.

Bezpłatna mammograﬁa
Badania mammograﬁczne rozpoczęto od najdalszych i trudno
dostępnych zakątków diecezji.
W ramach programu prowadzone były także spotkania uświadamiające.

Każdego roku z tej formy
świadczeń medycznych korzystało około 3000 kobiet.
W 2005 roku Caritas przystąpiła do konkursu ogłoszonego
przez mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i podpisała kontrakt na wykonywanie
bezpłatnych badań określonej
grupie wiekowej kobiet.
Przez te wszystkie lata prowadzonej akcji, ponad 1 tys. kobiet zostało skierowanych do poradni onkologicznych lub poradni chorób
piersi na specjalistyczne badania.
– Takie darmowe badania są
bardzo potrzebne. Tym bardziej,
że są proﬁlaktyczne i pozwalają
określić, czy coś złego nie dzieje
się ze zdrowiem – powiedziały Janina Olszówka i Mieczysława Bujała, które skorzystały z badań.

Gabinet lekarski dla ubogich
Caritas Diecezji Radomskiej patronuje również gabinetowi lekarskiemu działającemu przy radomskiej paraﬁi p.w. św. Kazimierza na

Zamłyniu. Został oddany do użytku 18 marca 2000 roku. Na gabinet lekarski przeznaczono jedno
pomieszczenie w tzw. „Kazimierzówce”, paraﬁalnej świetlicy.
To druga, obok wspomnianego
NZOZ, placówka, która świadczy
pomoc medyczną. Mogą z niego
bezpłatnie korzystać ubodzy.
Usługi medyczne świadczą
specjaliści w dziedzinie pediatrii,
kardiologii, internistyki i okulistyki. Lekarze pracują na zasadach wolontariatu.
W „Kazimierzówce” codziennie organizowane są różne formy
zajęć dla dużej grupy dzieci. Wydaje się w niej również posiłki.
Rocznie z bezpłatnych badań
mammograﬁcznych korzystało około 3000 kobiet, z czego
średnio 90 pacjentek traﬁało
do nas z rakiem piersi, a w 60
przypadkach konieczne było
usunięcie piersi.
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Przejście przez park liniowy
wymaga nie lada sprawności

Jedną z ulubionych rozrywek
najmłodszych
dzieci są zabawy
na trampolinie
Młodzież lubi
wczuć się w rolę
sportowców i,
na przykład, postrzelać z łuku
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„Ważne, aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię,
ale aby był wypełniony spotkaniem”.
(bł. Jan Paweł II)

Wymarzony wypoczynek
W góry i nad morze wyjeżdżają dzieci i młodzież w ramach kolonii letnich i zimowych organizowanych przez Caritas Diecezji Radomskiej. Dla wielu dzieci są to pierwsze wyjazdy poza
dom. Niektórzy, tylko dzięki diecezjalnej Caritas mają okazję na niezapomniany wypoczynek.
Wyjazdy na kolonie organizowane są od kilku lat. Korzystają
z nich dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, patologią,
niezaradnością życiową i bardzo trudną sytuacją materialną.
W większości przypadków są to
dzieci, które nie doświadczają
podstawowej opieki wychowawczej, zainteresowania i czułości ze
strony swoich rodziców. Celem
jest jak najlepsze zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu, zwiedzanie ciekawych miejsc,
podziwianie przyrody, spędzanie
czasu na rozmowach i spotkaniach. Dzieci uczestniczą w zabawach, które rozwijają i uczą, zapewniając edukację intelektualną,
a także rozwój ﬁzyczny poprzez
uprawianie różnych form sportu.
Caritas organizuje wypoczynek
w różnych regionach Polski, głównie w górach i nad morzem.

Około 1000 dzieci rocznie
– z Domu Matki i Dziecka
w Jasieńcu Iłżeckim, świetlicy
socjoterapeutycznej i paraﬁalnych zespołów Caritas – korzysta z letnich i zimowych
kolonii organizowanych przez
Caritas Diecezji Radomskiej.
Młodzież wypoczywa m.in.
w Zakopanem, Krościenku
nad Dunajcem, Białym Dunajcu, Beskidzie Sądeckim,
Tomaszowie Mazowieckim,
Duninowie koło Ustki, Sarbinowie i Mikoszewie.
Dzieci i młodzież brali udział
w warsztatach, których celem
była pomoc w lepszym zrozu-

mieniu siebie i własnych uczuć,
uwrażliwieniu na relacje międzyosobowe, otworzenie się na
piękno przyrody, budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, przynależności
i rozwijanie umiejętności społecznych.

Kolonie również
dla cudzoziemców
Caritas przystępuje także
do współorganizowania zagranicznych wyjazdów dla dzieci.
W 2012 roku młodzież była na
Ukrainie i w Anglii.
Ponadto, organizowany jest
wypoczynek dla dzieci z zagranicy. Do Polski przyjechała młodzież z Gruzji i Ukrainy, dzięki
współpracy Caritas z Odessy.

Zwiedzanie
i rozwijanie osobowości
Dzieci i młodzież z placówki
w Jasieńcu co roku korzystają
z wypoczynku. Od 2005 roku
udział w wypoczynku wzięło 210
osób. Kolonie odbywały się m.in.
w Majerczykówce, Białym Dunajcu, okolicach Zakopanego,
Olszance, Sztutowie i Zarzęcinie
nad kanałem Sulejowskim.
Kolonie organizowane są również dla dzieci z terenów wiejskich, na przykład w ramach projektu „Wypoczynek letni – góry
Biały Dunajec 2012”. Zwiedziły
m.in. zabytkową Kopalnię Soli
w Wieliczce, Stare Miasto i Wawel
w Krakowie oraz wypoczywały
w Białym Dunajcu.

Jedną z atrakcji są wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce
www.caritas.radom.pl
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„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
(Jan Paweł II)

Czas wzrastania
Centrum Nauki i Zabawy „Bajka” dla wielu dzieci oraz dla młodzieży z osiedli – Akademickiego i Gołębiów II, jest drugim domem. To tu grupa młodych ludzi przychodzi, by w miłej atmosferze, ucząc się i bawiąc, spędzić wolny czas.
Centrum prowadzi zajęcia
między innymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. „Bajkowa
Akademia Malucha” to program
skierowany do najmłodszych.
Ogólnorozwojowe zabawy przynoszą dzieciom wiele radości
i uczą dobrego kontaktu z rówieśnikami.
Placówka zapewnia wychowanie także młodzieży do 18 roku
życia. Zajęcia w „Bajce” prowadzone są w taki sposób, aby
młodzi ludzie, którzy kochają
plastykę, muzykę czy sport, rozwijali swoje talenty i stawali się
bogatsi duchowo. W kontaktach
z rówieśnikami trenują dobrą komunikację i uczą się współpracy.
Wychowawcy wspierają ich, pomagają rozwiązywać problemy,
towarzyszą w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania.

Nauka poprzez zabawę
Świetlica oferuje także zajęcia
z panią psycholog. Prowadzone
są cykliczne warsztaty, które niekiedy okazują się dobrą szkołą
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pozwalają młodzieży
uzyskać wiarę we własne siły
i możliwości.
„Bajka” organizuje imprezy okolicznościowe: spotkania
– Dzieci uczą się w „Bajce”
systematyczności, wytrwałości, staranności oraz rozwijają swoje uzdolnienia. Uczą się
również wybierać to co dobre
– mówi pani Marzena, nauczycielka.

świąteczne, Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Mikołajki, imprezy, które integrują dzieci, a rodzicom
pozwalają obejrzeć efekty pracy
swoich pociech w świetlicy.
– Chcemy, żeby w „Bajce”
działo się coś wyjątkowego dla
naszych podopiecznych. Uświadamiamy im wartość nauki,
motywujemy do kulturalnego
zachowania i zdrowego trybu życia. Proponujemy również udział
w zajęciach pozalekcyjnych
– mówią pracownicy Centrum
Nauki i Zabawy.

Możesz tu odrobić lekcje
lub surfować w internecie
Oferta Centrum Nauki i Zabawy „Bajka” zawiera następujące
formy spędzania czasu:
pomoc w odrabianiu lekcji
zajęcia plastyczne
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– „Bajka” to mój drugi dom.
Tu się wychowałem i tu się
najlepiej czuję. Tu też poznałem wielu przyjaciół i znajomych. Zawsze mogą liczyć na
wsparcie i pomoc ze strony wychowawców placówki – mówi
15-letni Adaś, podopieczny
„Bajki”.
zajęcia kulinarne
zajęcia w kawiarence internetowej
gra na Play Station 3
zajęcia ogólnorozwojowe dla
maluchów
„pogawędki przy herbatce”
porady psychologa
zajęcia integracyjne dla
zespołów klasowych ze szkół
i przedszkoli z terenu Radomia.

„Cierpienie żłobi z nami duszę: krzesze w niej skry Boże”.
(Adam Mickiewicz)

Inny nie znaczy gorszy
„My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr, niesprawną ręką zrywać
dmuchawce i z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. Niepełnosprawni i chcą i MOGĄ: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz? – gorące! Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”
Nawiązując do słów wiersza,
nieznanego autora, chcemy
przedstawić osoby niepełnosprawne i placówkę, w której
przebywają. Warsztaty Terapii
Zajęciowej są placówką pobytu
dziennego, w której przebywa
30 uczestników, którzy się uczą,
pracują i bawią się.

Przygotowanie
do aktywnego życia
Placówka realizuje zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Zmierzają
one do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych
do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego
i aktywnego życia, na miarę jej
indywidualnych możliwości.
WTZ mają za zadanie ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej
i ruchowej, co pozwala osobie
niepełnosprawnej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia
codziennego. Ważnym aspektem
jest przygotowywanie osób niepełnosprawnych do życia w środowisku społecznym w szczególności
poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się.
Próbując włączyć osoby niepełnosprawne w życie społeczne,
przygotowujemy ich do udziału
w zawodach i spartakiadach sportowych, regatach kajakowych, wystawach, koncertach, festiwalach,
przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Sukcesy, medale, dyplomy, nagrody
i pochwały są czynnikiem bardzo
budującym i korzystnie wpływają
na rozwój i funkcjonowanie osoby
niepełnosprawnej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Jedlance Starej, w gminie
Iłża, rozpoczęły swoją działalność 10 grudnia 2008 roku
z inicjatywy Caritas Diecezji
Radomskiej.
Aktualne wydarzenia oraz poczynania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, można
śledzić na stronie internetowej,
która jest prowadzona przez
naszą placówkę. Nazwa strony:
www.wtz.webnode.com
Podopieczni biorą udział w organizowanych wycieczkach, ogniskach, kuligach, spotkaniach
z ciekawymi osobistościami, imprezach rekreacyjno-kulturalnych, jak kino i teatr.

Wymagają tolerancji
Wszystko po to, żeby uczestnicy, czyli osoby niepełnosprawne,

poczuli się tolerowani, poważani jako pełnoprawni członkowie
społeczeństwa. Ale uczestnicy
WTZ, nie tylko jeżdżą i bawią się.
Podejmują również naukę podczas zajęć w poszczególnych pracowniach terapeutycznych:
wikliniarsko-bukieciarskiej,
plastyczno-tkackiej,
hafciarskiej,
gospodarczo-kulinarnej,
muzyczno-rytmicznej,
komputerowej.
W ramach aktywizacji, prowadzone są: rehabilitacja, aeroterapia, logopedia, zajęcia z psychologiem i pielęgniarką.
– Widząc uśmiechnięte i zadowolone twarze wiem, że ma sens
takie dzieło, jak Warsztaty Terapii
Zajęciowej, dzieło pomocy drugiemu człowiekowi – mówi Artur
Jonczyk, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Podopieczni placówki mają zajęcia zmierzające do ich ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności
www.caritas.radom.pl
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„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka.”
(Jan Paweł II)

Kochać dzieci takimi
jakie są
Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas
jest placówką wsparcia dziennego.
Pomaga rodzinie w sprawowaniu
jej podstawowych funkcji, zapewnia
pomoc rodzicom i dzieciom,
współpracuje ze szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej i organizacjami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
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Placówka powstała w 1999 roku
z inicjatywy ks. Piotra Jaśkiewicza.
Spotkania odbywały się dwa razy
w tygodniu w grupie dziecięcej
i młodzieżowej. Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Sołśnia.
Model pracy świetlicy opracowano w 2000 roku, kiedy jej
kierownikiem została s. Barbara Marciniak ze Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek SJK. Siostra
przybyła do Radomia w odpowiedzi na prośbę ks. bp. Jana Chrapka skierowaną do Zgromadzenia.
Od tej pory świetlica działa od
poniedziałku do piątku.
W 2009 roku s. Barbarę zastąpiła
s. Małgorzata Binkowska USJK.

Trudne początki
Początki były
trudne: skromniutkie wyposażenie
pomieszczeń, brak
materiałów dydak-

tycznych i kadry do prowadzenia
zajęć. Dzieci nie były przyzwyczajone do systematycznej pracy.
Baza lokalowa była duża, lecz nie
przystosowana do prowadzenia
różnorodnych zadań.

mądrej miłości, spełniania siebie i odnajdywania sensu życia
w byciu dla innych, pojętym
jako służba.
Świetlica jest placówką o charakterze socjoterapeutycznym.

„Pierwszy warunek wychowania dzieci dla Boga
– tworzyć wokół nich atmosferę szczęścia.
Gdy to zrobione, reszta już pójdzie łatwiej”
(św. Urszula Ledóchowska)

Po remoncie budynku, dostosowaliśmy cztery pomieszczenia do działań dydaktycznych.
Każda grupa posiada własną
salę. Jeden pokój wyposażony
jest w sprzęt komputerowy.
Obok dużej, jasnej kuchni
jest jadalnia, będąca również
miejscem wspólnych zabaw,
dyskotek, spotkań i zajęć proﬁlaktycznych. W piwnicach
znajdują się sale rekreacyjne
ze stołem pingpongowym,
bilardem i mini siłownią.
Codziennie modlimy się
wspólnie w naszej kaplicy.
Przy budynku jest plac zabaw dla dzieci i mini boisko.
Jego wyposażenie i zagospodarowanie częściowo
sﬁnansowała i przeprowadziła Gmina Miasta
Radomia.

Dziecko otoczone
miłością
System wychowawczy
świetlicy oparty jest na
koncepcji człowieka jako
dziecka Bożego, otoczonego miłością przez całe
życie. Dzięki darom
rozumu, wolnej woli,
zdolności do miłości
i wrażliwości, dziecko
może, a nawet jest
do tego zobowiązane, by je rozwijać.
Działalność świetlicy
sprzyja rozwojowi,
uczy podejmowania
decyzji, odpowiedzialności za siebie
i innych oraz analizowania własnego
postępowania. Uczy

W toku spotkań grupowych podejmuje działania mające na celu
eliminowanie lub zmniejszanie
poziomu zaburzeń zachowania,
nadpobudliwości. Zaburzenia
te zakłócają proces socjalizacji
młodzieży, utrudniają ich rozwój
osobisty i społeczny, powodują
i intensyﬁkują trudności szkolne.

Wdzięczność dzieci
Pragniemy przygotować dzieci
do pracy nad sobą i do zmiany
postaw na akceptowane społecznie. Chcemy,
żeby nasi
wychowankowie byli
pożytecznymi członkami rodzin i
społeczeństwa. Żeby
posiadali takie cechy jak: miłość do
Boga, miłość do
ludzi, dobroć, poczucie obowiązku,
samodzielność,
odwaga, odpowiedzialność, wytrwałość, pracowitość.
– Dzięki pobytowi w świetlicy,
mam lepsze stopnie w szkole
– Natalia.
– Jest to bardzo dobre miejsce
do kształcenia trudnych charakterów – Kasia.
– Było GENIALNIE. Dzięki
Wam nie spędziłem szkolnych
lat na wagarach i pod blokiem.
Dzięki temu, jakoś w życiu mi
wyszło – Ernest.

www.caritas.radom.pl
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„Możliwość podejmowania różnych konkretnych działań na rzecz
ubogich musi być rozeznana w każdej wspólnocie lokalnej, paraﬁi,
diecezji, powiecie czy gminie, tak, aby skutecznie wyjść naprzeciw
ludziom rzeczywiście potrzebującym’’
(z Listu Pasterskiego Biskupa Radomskiego Jana Chrapka na temat biedy i ubóstwa)

Bezinteresowna
posługa potrzebującym
Organizowanie terenowych struktur Caritas Diecezji Radomskiej ma na celu posługę charytatywną organizowaną w środowisku lokalnym paraﬁi i szkół, w postaci pomocy najbardziej
potrzebującym.
Zgodnie z § 17 statutu Caritas Diecezji Radomskiej, Paraﬁalne Zespoły Caritas, Szkolne
i Akademickie Koła Caritas obok
placówek specjalistycznych i innych jednostek wspomagających
działalność lub strukturę Caritas,
należą do podstawowych jednostek organizacyjnych diecezjalnej
Caritas.

Paraﬁalne Zespoły Caritas
Parafialne Zespoły Caritas
powołuje Dyrektor Caritas na
prośbę miejscowego Proboszcza.
Ich funkcjonowanie wpisuje się
w działalność diecezjalnej Caritas, realizującej główny cel w postaci niesienia pomocy osobom
najbardziej potrzebującym.
Zadaniem paraﬁalnych zespołów jest działalność charytatywna
w paraﬁi, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym
potrzebna jest pomoc i wsparcie.
Działalność Paraﬁalnych Zespołów Caritas polega m.in. na
prowadzeniu punktów pomocy
rzeczowej, dystrybucji żywności
w ramach programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych, prowadzeniu punktów
poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu letniego
i zimowego wypoczynku dla dzieci
z najuboższych rodzin, prowadzeniu jadłodajni, zbiórek żywności,
organizowaniu festynów. Poza

Szkolne Koła Caritas zrzeszają
dzieci i młodzież. Terenem działania są szkoły. Organizacja, na
zasadzie wolontariatu włącza się
w działalność charytatywną prowadzoną przez diecezjalną Caritas.
Szkolne Koła Caritas powołane są

w celu niesienia pomocy dzieciom
i młodzieży ze społeczności szkolnej. Zadania organizacji skupiają
się na rozpoznawaniu konkretnych potrzeb w najbliższym otoczeniu, tj. w szkole i w domu, a następnie organizowaniu niezbędnej
pomocy tym, którzy jej najbardziej
potrzebują. Ponadto, działalność
ta polega na współpracy z Caritas
Diecezji Radomskiej poprzez włączanie się w różne akcje diecezjalne i ogólnopolskie na rzecz dzieci,

Ewa Król,
Parafialny Zespół Caritas
przy parafii
św. Marcina
w Tomaszowie
Mazowieckim: – Nasz Paraﬁalny Zespół Caritas zawiązał się
w lutym 2009 roku. Celem jest
budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Poprzez postawę i zaangażowanie, staramy
się budzić odpowiedzialność za
losy, i życie naszych podopiecznych będących w potrzebie.
W podzięce za udzieloną pomoc można otrzymać serdeczny
uśmiech dziecka, łzy wzruszenia od schorowanej staruszki,
czy ciepły uścisk ręki od ojca
rodziny wielodzietnej.

Barbara
Malinowska,
prezes Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii
św. Jadwigi Królowej w Radomiu:
– Wiara to miłość do Boga
i ludzi. Od 18 lat działamy
w naszej paraﬁi jako Paraﬁalny Zespół Caritas, a wcześniej
jako Diakonia Charytatywna,
prawie w tym samym składzie.
Przez naszą posługę uczymy
się pokory, miłości do każdego
człowieka mimo różnych przeciwności, uśmiechu i akceptacji. Nasza praca jest wspierana
przez łaski płynące od Boga,
pomoc księdza proboszcza
i dobrych ludzi.

tym, organizują zbiórki dla osób
chorych i niepełnosprawnych
z terenu paraﬁi, włączają się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie.

Szkolne Koła Caritas
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Magdalena
Woźniak z
Krzyżanowic,
wolontariusz:
– Należę do
Szkolnego
Koła Caritas, którego zadaniem
jest nie tylko wsparcie, ale i pomoc najbardziej potrzebującym.
Największą dla mnie nagrodą
za włożony trud jest uśmiech
na twarzach ludzi, którym mogłam okazać serce.
ubogich, osób niepełnosprawnych
lub pokrzywdzonych w różnych
kataklizmach. Szkolne Koła Caritas
w ramach niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym,
współpracują także z licznymi organizacjami i instytucjami.

Akademickie Koła Caritas
23 kwietnia 2006 roku, w dzień
Patronalnego Święta Caritas, zostało powołane Akademickie Koło
Caritas. Jest to organizacja studencka, międzyuczelniana, powstała
i ściśle związana z Duszpasterstwem Akademickim, która działa na terenie Diecezji Radomskiej.
Włącza się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatyw-

ną, opiekuńczą i wychowawczą
prowadzoną przez Caritas. Angażują się w posługę osobom najbardziej potrzebującym pomocy.
W ramach różnorodnych akcji,
wolontariusze Caritas Academica
pomagają w dystrybucji żywności
w ramach programu PEAD.

Wolontariat
Wolontariat to dobrowolne,
świadome i bezpłatne działania
na rzecz innych potrzebujących
pomocy, wykraczające poza
związki rodzinne, przyjacielskie
i koleżeńskie. Przedstawiona deﬁnicja wolontariatu jest fundamentem różnorodnych działań
Caritas na rzecz ludzi najbardziej
potrzebujących.
Wszystkie akcje, inicjatywy
i przedsięwzięcia podejmowane
w ramach cichej i bezinteresownej posługi niesionej rękoma
wolontariuszy, ukazują jak wiele
dobra dzieje się wśród nas i jak
niezbędna jest dzisiaj wrażliwość
na potrzeby drugiego człowieka.
Niejednokrotnie, pozostaje on
sam ze swoimi problemami.
Wolontariat jest swoistego rodzaju lekcją empatii dla młodzieży i dorosłych, którzy angażują
się w pomoc osobom ubogim,
starszym, chorym, pokrzywdzo-

nym. Oﬁarują im swoją uwagę,
czas, umiejętności, życzliwość
i otwartość.

Ks. Artur
Chruślak,
opiekun Caritas
Academica: –
„Kto daje, dwa
razy więcej
dostaje”, to przysłowie świetnie obrazuje zaangażowanie
studentów z Caritas Academica
w pomoc biedniejszym koleżankom, kolegom i dzieciom niepełnosprawnym. Pomagają w rozdzielaniu żywności w ramach
programu unijnego PEAD, pracują jako wolontariacie, współpracują z Akademią Przyszłości
i Stowarzyszeniem „Budujemy
Przystań”. Dzieciom ze znacznym stopniem upośledzenia
pomagaliśmy zorganizować
festyn, uporządkować teren
wokół budynku, przygotować
przedstawienia teatralne i naprawić komputery. Działając
w Caritas Academica, młodzi
ludzie odkrywają, że pomoc
drugiemu jest wspaniałą szansą własnego rozwoju.

Spotkanie szkolnych kół Caritas Diecezji Radomskiej
www.caritas.radom.pl
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„Dobre uczynki odświeżają krew i przynoszą szczęśliwe sny’’
(Charles Panati )

Nikt nie może
pozostać bez pomocy
Caritas Diecezji Radomskiej jest bardzo wrażliwa na los dzieci i osób, które znalazły się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Nie wszyscy bowiem są na tyle zaradni i mają dość siły,
żeby unieść jej ciężar.
Caritas Diecezji Radomskiej
realizuje swoją misję wciąż szukając nowych form pomocy potrzebującym.

Poodaruj kroplę miłości
Z myślą o ludziach chorych ruszyła kampania „Podaruj kroplę
miłości” zorganizowana pod patronatem Narodowego Centrum
Krwi, Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, Centrum Zdrowia
Dziecka, Instytutu Kardiologii,
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
Mobilny punkt poboru krwi po
raz pierwszy ustawiono 11 marca
2012 roku w paraﬁi p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. W kampanię zaangażowały
się Paraﬁe i Paraﬁalne Zespoły
Caritas, pracownicy i wolontariusze Caritas. Do akcji włączyli
się policjanci i strażnicy miejscy.
W akcji, przede wszystkim,

uczestniczą zwykli ludzie, którzy mogą i chcą pomóc ludziom
chorym, ze swojej potrzeby serca.
Efekt jest imponujący – ponad
150 litrów krwi, która pozwoli
uratować zdrowie i często życie
wielu osób. W szpitalach można
planowo przeprowadzać operacje, ratować oﬁary wypadków.
Mimo postępu medycyny, nie
udało się do tej pory wytworzyć
substancji, która zastąpiłaby
krew. Nie można sobie wyobrazić prawidłowej pracy organizmu
bez zdrowej krwi. Oddanie krwi
to rodzaj posłannictwa. Nie bez
powodu nazywana jest darem
życia. I ten dar, tylko człowiek
człowiekowi może oﬁarować.

Pomoc ﬁnansowa
Caritas Diecezji Radomskiej
nie pozostawia bez pomocy osób
potrzebujących, które są w trudnej sytuacji materialnej. Niestety,
takich osób nie brakuje. Upadły
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W 2011 roku, do beneficjentów traﬁło aż 21 rodzajów specjalnie przygotowanej żywności, tj.: mąka, ryż,
makaron świderki, makaron
muszelki, kasza jęczmienna
z warzywami, kasza gryczana, kasza manna, płatki
kukurydziane, musli, makaron z gulaszem, kasza
z gulaszem, krupnik, zupa
pomidorowa, chleb chrupki, herbatniki, kawa zbożowa, mleko UHT i mleko
w proszku, sery żółte, topione i masło.
przemysł i mało miejsc pracy spowodowały bardzo wysoki procent
bezrobocia. Wiele osób żyje w biedzie. Często te osoby zwracają się
do Caritas o pomoc ﬁnansową.
Pomoc taką otrzymują, np.
w formie zapomogi na zdarzenia

losowe (spalenia, zawalenia), opał,
odzież zimową, artykuły higieniczne i czystości, leki, wyprawki
dla dzieci oraz refundację obiadów
szkolnych i opłatę mediów.
W 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 450 rodzin.
Pieniądze na tego rodzaju
pomoc pochodzą z oﬁar indywidualnych, z oﬁar zbieranych
w Niedzielę Miłosierdzia, Jałmużny Wielkopostnej oraz z oﬁar za
dystrybucję świec Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.
To ludzie dobrej woli, przyjaźni i wrażliwi na krzywdy drugiego człowieka wspierają Caritas,
by Caritas mogła nieść pomoc
ludziom potrzebującym.

Pomoc żywnościowa
PEAD to Europejski Program
Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej osobom najbiedniejszym.
W Polsce, Banki Żywności
zabiegały o uruchomienie programu na terenie naszego kraju
i pierwsza jego edycja została zrealizowana w 2004 roku.
Do otrzymywania pomocy
z Banku Żywności uprawnione są
organizacje charytatywne, których
jednym z zadań statutowych jest
wspieranie i niesienie pomocy
określonej grupie osób najbardziej
poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
Każda organizacja jest zobowiązana do podpisania porozu-

Przybywa artykułów, ale przybywa również potrzebujących.

Pomoc oﬁarom
klęsk żywiołowych

mienia o współpracy z Bankiem
Żywności w zakresie dystrybucji
żywności. Porozumienie to określa, m.in., wymogi dotyczące
magazynowania, dokumentacji,
a także sposobu kwaliﬁkowania
osób do otrzymania pomocy.
Caritas Diecezji Radomskiej,
realizując program PEAD, tylko w 2011 roku objął pomocą
jednorazową około 1000 osób,
a pomocą długookresową prawie
18000 osób.
W programie bierze udział 55
organizacji (parafialne zespoły
Caritas, fundacje i stowarzyszenia).
W ubiegłym roku, łącznie przyjęto i rozdysponowano 1126,5
ton produktów spożywczych.
W miarę rozwoju programu,
asortyment produktów systematycznie powiększa się o nowe artykuły spożywcze uwzględniając
potrzeby i preferencje ostatecznych odbiorców.

Diecezjalna Caritas zawsze
bardzo szybko reagowała i organizowała pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk
żywiołowych, począwszy od
wielkiej powodzi w 1997 roku
w zachodnich regionach Polski.
Potem pomoc trafiała do
mieszkańców powiatu lipskiego
oraz Sandomierza, kiedy wylewała Wisła. Zbierano i zawieziono
poszkodowanym m.in. pościel,
odzież, wodę mineralną, artykuły
chemiczne, żywność.
W 2011 i 2012 roku Caritas nie
zostawiła w potrzebie rolników
regionu radomskiego, których
gospodarstwa i uprawy ucierpiały
w wyniku przejścia krótkotrwałych
nawałnic i trąb powietrznych.
– Poczucie obowiązku niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi
jest istotnym elementem przejawiającym się w działaniach Caritas Diecezji Radomskiej. Stanowi dowód ogromnej wrażliwości
i otwartości na potrzeby drugiego
człowieka. Bezinteresowna pomoc
to cenny dar, jaki człowiek oﬁaruje
drugiemu człowiekowi, nie oczekując niczego w zamian. Wasza
postawa jest godnym naśladowania przejawem ludzkiej solidarności i życzliwości – napisał Sławomir
Kruśliński, wójt Radzanowa, do
Caritas Diecezji Radomskiej w podziękowaniu za okazaną pomoc.

www.caritas.radom.pl
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Koncert chóru Bel Canto ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach, Katedra Radomska – 24 czerwca 2012 roku

„Tylko miłość się liczy w życiu człowieka, miłość do Boga i do ludzi
– naszych braci i sióstr, szczególnie do potrzebujących i biednych,
do potrzebujących serca, spragnionych dobrego słowa, zrozumienia,
oczekujących duchowego wsparcia i materialnej pomocy.
(bp Jan Chrapek, List pasterski „Tylko miłość się liczy”)

Pamięć i zobowiązanie
„Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię” – tę myśl bp. Jan Chrapek
przywoływał nader często. Jego ślady trwają w dziełach, które zainicjował i w sercach ludzi
poruszonych jego dobrocią. Fundusz im. bp. Jana Chrapka troszczy się o ich wyrazistość,
jak również o pamięć swojego Patrona, łącząc ją z pamięcią bł. Jana Pawła II.
Fundusz im. bp. Jana Chrapka powstał w grudniu 2001 roku.
Inicjatorami jego powołania są
ludzie świeccy – Elżbieta Sobieraj i Zbigniew Miazga, kierujący
nim, razem z kolejnymi księżmi
dyrektorami Caritas Diecezji Radomskiej, do dzisiaj.
Działalność Funduszu wpisuje się w odpowiedzialną troskę
o kontynuację dzieł, które zainicjował bp Jan Chrapek w czasie
pasterzowania Diecezją Radomską, poprzez które wychodził
naprzeciw człowiekowi wszelako
potrzebującemu.

Nieocenione formy pomocy
Wspólnie z Fundacją Sue Ryder w Polsce i Caritas Diecezji Radomskiej, Fundusz zakupił mammobus, by zgodnie z intencją bp.
Jana, ocalać zdrowie matki, żeby
dzieci mogły wzrastać w miłości.
W tym celu rozpoczęto Profilaktyczny Program Raka Piersi.
W ciągu kilku lat kobiety z najdalszych zakątków naszej diecezji, i nie tylko, mogły bezpłatnie
poddać się badaniom mammograﬁcznym. W sumie wykonano
około 30 tysięcy badań.
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Jednym z pomysłów bp. Jana
było utworzenie Domu Matki
i Dziecka im. bł. Jana Pawła II
w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.
Zgodnie z zamysłem, jest on
miejscem oparcia dla dzieci oraz
oﬁar przemocy w rodzinie. Fundusz wspierał adaptację budynku,
a później działalność placówki.
Znakomitą inicjatywą było
uruchomienie Programu Stypendialnego dla Dzieci Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do szczególnie uzdolnionych
uczniów niepełnosprawnych
z terenu Diecezji Radomskiej,

których edukacja jest zagrożona
bądź utrudniona poprzez niepełnosprawność i bariery materialne. Fundusz ma pod opieką 35
stypendystów.
W 2006 roku Fundusz postanowił przeznaczyć cały dochód
na wyposażenie budowanego
Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus w Turnie koło
Białobrzegów. Ośrodek został
zbudowany z inicjatywy ówczesnego biskupa radomskiego
Zygmunta Zimowskiego, jako
miejsce rekolekcji, szkoleń, wypoczynku i żywy pomnik bł. Jana
Pawła II.

Strażnik pamięci
Fundusz im bp. Jana Chrapka
troszczy się w sposób szczególny o pamięć tragicznie zmarłego
Pasterza. Organizuje uroczystości
w kolejne rocznice śmierci bp.
Jana Chrapka – 18. października
oraz w dniu imienin – 24. czerwca, a także koncerty charytatywne, spektakle słowno-muzyczne
z udziałem znakomitych muzyków i aktorów. Działania te dają
sposobność tak do pozyskiwania
środków jak i wdzięczności Bogu
za życie bp. Jana i posługę w naszej diecezji.
Od 2005 roku Kapituła Funduszu im. bp. Jana Chrapka przyznaje nagrodę „Viventi Caritate
– Żyjącemu Miłością” za aktywność charytatywną, społeczną,
kulturalną, wychowawczą, budowanie mostów między ludźmi
i środowiskami. Działalność lau-

reatów winna być wypełnieniem
wskazań Ewangelii do miłowania
czynem.
– Ta nagroda ma utrwalić pamięć o zmarłym biskupie Janie
i dziełach, które zapoczątkował.
Chcemy nagradzać nią i promować ludzi, którzy w naszej małej
ojczyźnie, jaką jest diecezja, idą
Jego śladem – powiedział ówczesny biskup radomski Zygmunt Zimowski.
Corocznie Fundusz wydaje
kalendarz Diecezji Radomskiej,
w którym poprzez zamieszczone
fotograﬁe i myśli, przypomina
m.in. postaci bł. Jana Pawła II
i bp. Jana Chrapka.

Wdzięczni za współpracę
Owocna działalność Funduszu
im. bp. Jana Chrapka ma swoje źródło również w przyjaźni
i życzliwości wielu ludzi i środowisk: pasterzy i duchowieństwa diecezji, kolejnych księży
dyrektorów i pracowników Caritas, Kapituły Funduszu im. bp.
Jana Chrapka, Rodziny bp. Jana,
Zgromadzeń Św. Michała Archanioła i Wydawnictwa Michalineum, lokalnych mediów, NSZZ
Solidarności Ziemi Radomskiej,
Fundacji Mikołaja z Radomia,
Publicznego Gimnazjum im. bp.
Jana Chrapka w Świerżach G.
oraz rzeszy nie wymienionych
osób i instytucji. Siła Funduszu
zasadza się na bliskiej obecności
i materialnej oﬁarności dobrych
ludzi, za których Bogu niech
będą dzięki.

Elżbieta
Sobieraj,
założycielka Funduszu
im. Bp Jana
Chrapka: – Bp
Jan Chrapek odznaczał się
szczególną wrażliwością na
potrzeby ludzi wymagających zarówno duchowego
wsparcia jak i materialnej
pomocy. Zaowocowało
to wieloma inicjatywami
niosącymi dobro i nadzieję, poprzez które rozbudzał w nas wyobraźnię
miłosierdzia. Winniśmy
biskupowi Janowi ogromną wdzięczność za piękne
owoce Jego pasterskiego
posługiwania. Zrodzone
z tej wdzięczności zobowiązanie i odpowiedzialność
przynaglają nas do troski
o wyrazistość śladów Jego
wielkiego serca, by nie zasypał ich piasek pędzony wiatrem historii.

Zbigniew
Miazga, założyciel Funduszu im. Bp
Jana Chrapka: – Stajemy w obliczu nauczania społecznego bp Jana
Chrapka, w obliczu Jego
duchowości ukształtowanej przykładem życia
bł. ks. Bronisława Markiewicza, zadziwieni Jego pasją wiary i niezmordowaną
chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich. Pragniemy,
zapatrzeni w najszlachetniejsze przymioty swego
Patrona i wsparci Jego orędownictwem, pójść w działaniu Jego śladami.

Viventi Caritate dla Ojca Św. Benedykta XVI, Watykan – 30 sierpnia 2006 roku
www.caritas.radom.pl
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„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi ’’
(Jan Paweł II)

Żywność rozdawana
najuboższym
Tylko w 2011 roku Radomski Bank Żywności przekazał 2.100 ton artykułów spożywczych dla
mieszkańców regionu radomskiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki temu
pomoc otrzymało ponad 34 tysiące osób.
Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności jest organizacją
pozarządową non proﬁt. Powołany został w sierpniu 2000 roku
przez Caritas Diecezji Radomskiej,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Zarząd Powiatowy w Radomiu
i Ligę Kobiet Polskich Oddział Radom. Inicjatorami jego powołania
były władze samorządowe miasta
i ordynariusz Diecezji Radomskiej,
ks. bp Jan Chrapek.

Organizacja pożytku publicznego
Radomski Bank Żywności od
chwili utworzenia systematycznie
rozwija swoją statutową działalność. W 2004 roku, po spełnieniu
wymogów dotyczących pozyskiwania żywności i zapewnienia
właściwych warunków przechowywania, Bank uzyskał członkostwo Federacji Polskich Banków
Żywności. Od tego czasu posiadamy również status organizacji
pożytku publicznego (OPP).
W tym też roku zaczęliśmy realizować program PEAD – unijny
program pomocy żywnościowej
dla najuboższych.
W uznaniu działalności prowadzonej przez Radomski Bank
Żywności, władze samorządowe
Radomia przekazały dla Banku
obiekt biurowo-magazynowy o
powierzchni 960 m2 do nieodpłatnego użytkowania.

Zmniejszać obszary głodu
Misję Bank realizuje przez systematyczne pozyskiwanie żywności
od jej producentów i dystrybutorów. Przedmiotem darowizn są

Mieszkańcy diecezji radomskiej oﬁarnie
włączają się w każdą akcję świątecznej
zbiórki żywności
artykuły spożywcze z nadwyżek
produkcyjnych i handlowych,
a także produkty o obniżonej wartości handlowej z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia, wadliwych opakowań i.t.p.
Bank organizuje również akcyjne zbiórki żywności – przed
Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia, podczas
których w placówkach handlowych zbierane są zakupione przez
klientów artykuły spożywcze na
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paczki dla osób potrzebujących
wsparcia.
Pomoc żywnościową Bank
kieruje do potrzebujących za
pośrednictwem organizacji i instytucji działających na polu pomocy społecznej. Najważniejsze
spośród nich to: Caritas Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenie
Bezrobotnych Miasta Radomia,
Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna”, Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, a także darmowe jadłodajnie: Kuchnia Ubogich
p.w. św. Antoniego przy klasztorze o.o. Bernardynów, Dom Pomocy im. św. Józefa przy Caritas
Pallotyńskiej oraz Jadłodajnia im.
bp. Jana Chrapka w Pionkach.
Warto nadmienić, że z Bankiem współpracuje obecnie blisko 120 organizacji.
W 2010 roku świętowaliśmy
jubileusz X-lecia Radomskiego
Banku Żywności. Z tej okazji
byliśmy gospodarzem Walnego
Zebrania Federacji Polskich Banków Żywności, które odbyło się
w dniach 12–14 maja.
Aktualnie w składzie Zarządu
zasiadają: prezes – ks. Grzegorz Wójcik, dyrektor Caritas
Diecezji Radomskiej, wiceprezes – Włodzimierz Wolski, dyrektor Zarządu Powiatowego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sekretarz – Danuta Zbyszyńska, pracownik Caritas
Diecezji Radomskiej.

„Właśnie tu będziemy poznawać Chrystusa ’’
(bp Zygmunt Zimowski)

Ośrodek dedykowany
bł. Janowi Pawłowi II
Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów stanowi dzieło
wdzięczności za Papieża Polaka Jana Pawła II. Od samego początku budowie towarzyszyła myśl,
aby był żywym pomnikiem pontyﬁkatu Jana Pawła II.
Nazwa ośrodka „Emaus”
związana jest z Pierwszym Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym, który odbył się w
2005 roku, w Roku Eucharystii.
Jego hasłem były słowa zaczerpnięte z Łukaszowej perykopy
o uczniach zmierzających do
Emaus: „Poznali Go przy łamaniu chleba” (por. Łk 24,31).
Pomysłodawcą i twórcą ośrodka był bp Zygmunt Zimowski,
ówczesny ordynariusz diecezji

radomskiej, dzisiaj arcybiskup
i przewodniczący Papieskiej
Rady do Spraw Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
Bp Zygmunt u początków powstania tej inwestycji mówił:
– „Postanowiłem utworzyć taki
ośrodek, z którego mogliby korzystać mieszkańcy naszej diecezji. Właśnie tu będziemy poznawać Chrystusa. Oprócz formacji
serca w ośrodku musi być również pielęgnowana idea, o której

mówił Jan Paweł II, czyli nowa
wyobraźnia miłosierdzia. Funkcjonowanie ośrodka wpisuje się
w zadania duszpasterskie diecezji radomskiej, nie tylko na polu
przekazywania wartości religijnych i wychowawczych, ale również w służbie ludziom młodym,
osobom niepełnosprawnym, grupom duszpasterskim oraz ruchom
katolickim”.
Ośrodek został otwarty 30 czerwca 2007 roku.
www.caritas.radom.pl
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„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości’
(Hbr, 10, 24)

Różne oblicza pomocy
Caritas Diecezji Radomskiej szczególną pomocą i opieką otacza dzieci. Dzięki różnym akcjom,
sytuacja dzieci uległa poprawie. Otrzymały one szanse na lepszy start życiowy, rozwój intelektualny, ﬁzyczny i psychiczny.
Dzięki akcjom młodzież wzmacnia poczucie własnej wartości, ma
możliwość realizacji marzeń i motywację do rozwoju.

znakiem naszej wspólnej troski
o małego człowieka.
Caritas Polska od 18 lat organizuje akcje dystrybucji świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Program Skrzydła
Co roku w akcję włącza się CariCaritas Diecezji Radomskiej tas Diecezji Radomskiej. Świece
w Domu Matki i Dziecka w Ja- rozprowadzają paraﬁe, paraﬁalsieńcu Iłżeckim Dolnym od 2007 ne zespoły i szkolne koła Caritas.
roku realizował programy Skrzyd- Pieniądze przeznaczane są na cele
ła, skierowane głównie do dzie- charytatywne, dofinansowanie
ci ze środowisk wykluczonych letniego i zimowego wypoczyni zmarginalizowanych. Zaku- ku, dożywianie dzieci w świetpiono przybory szkolne, odzież, licach socjoterapeutycznych,
podręczniki, artykuły sportowe, w szkołach oraz na zakup sprzętu
zorganizowano wypoczynek dla medycznego.
dzieci oraz korepetycje i zajęcia
Płonąca na wigilijnym stole
korekcyjno-kompensacyjne po- świeca jest symbolem rodzącego
magające w pracy dydaktycznej się w naszych sercach Chrystusa
na lekcjach.
i wyrazem solidarności z najbardziej potrzebującymi
W latach 2007–2009 program Skrzydła był rea- – dziećmi. Nabywając
lizowany z Carrefour. Pomocą objęto 12 dzieci. świecę wigilijną włączaW latach 2009–2010 realizowano Skrzydła z PGNiG my się w tę inicjatywę
– pomoc otrzymało 20 dzieci. W latach 2011– i „czynimy miłosierdzie
–2012 realizowano Skarbonkę Skrzydeł, gdzie po- wobec braci”, a zaniesiona w Boże Narodzemoc otrzymało 5 dzieci.
nie na groby najbliżUczestnikom programu wpaja- szych jest wyrazem jedności
no potrzebę kształtowania swoich z tymi, którzy czynili miłosierdzie
relacji z członkami grupy, prawid- żyjąc między nami.
łowych nawyków zdrowotnych,
umiejętności radzenia sobie ze Kromka Chleba
Od 2002 roku Caritas w Polsce
stresem i wzmocnienie poczucia
własnej wartości. Uczono ich ne- prowadzi kampanię społeczną
gatywnej reakcji na zachowania „Kromka Chleba”. Jej zadaniem
agresywne, rozwijania zaintereso- jest zbieranie środków na pomoc
wań, komunikowania się, życzli- żywnościową dla najuboższych,
wości, szacunku i tolerancji. Mło- budzenie wrażliwości na problem
dzież dowiedziała się jak rozwijać bezdomności i marginalizacji
mocne strony, pracować nad sła- społecznej bezrobotnych, osób
chorych, nieprzystosowanych
bymi i określać życiowe ambicje.
społecznie, niepełnosprawnych
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i rodzin niepełnych. Prowadzone
Niech paląca się na wigilijnym są zbiórki żywności, która traﬁa
stole świeca będzie widzialnym do jadłodajni, świetlic, kuchni
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dla ubogich i osób znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej.
Dużym zainteresowaniem cieszy się akcja „Wyprawka Szkolna”. Dzieci z najuboższych rodzin
otrzymują podstawowe przybory
szkolne: zeszyty, bloki, kredki, farby, plecaki itp.
Niektóre parafie organizują
zbiórkę płodów rolnych. Przekazują je do diecezjalnej Caritas.
Dzięki temu można przygotować
gorące posiłki dla podopiecznych
placówek Caritas.
Ze zbiórek artykułów żywnościowych prowadzonych
w sklepach na terenie diecezji oraz
datków od osób indywidualnych,
Caritas przygotowuje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne paczki
świąteczne dla rodzin wielodzietnych.
W Diecezji Radomskiej,
w 2011 roku, rozprowadzono prawie 85 tys. świec. Traﬁły one do 303 paraﬁi, około 20 szkolnych kół Caritas
oraz księgarni katolickich.

Nie marnuj okazji
do pomagania
Pieniądze z 1 procenta podatku mogą bardzo pomóc dużej grupie ludzi. Dla podatnika może to
być niekiedy mało znacząca kwota, a dla obdarowanych ogromne wsparcie.
„Ile kosztuje życie?”, to hasło
tegorocznej kampanii akcji 1 %,
którą od kilku lat prowadzi Caritas
Diecezji Radomskiej. Korzystając
z możliwości odpisu 1% swojego
podatku osoby prywatne i ﬁrmy
mogą wesprzeć działalność Organizacji Pozarządowej. Pozyskane
w ten sposób środki ﬁnansowe są
dla nas kwotą znaczącą, umożliwiającą szerszy zakres naszej działalności Statutowej.

Pomoc dla dzieci i starszych
Podatnicy przekazując podatek na Caritas mają swój udział
w udzielaniu pomocy najbardziej potrzebującym. Ze środków
tych pomagamy m.in. chorym,
starszym i niepełnosprawnym,
a także zakupując sprzęt rehabilitacyjny, leki i turnusy rehabilitacyjne. Opieką nad tymi osobami
zajmują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego,
Hospicjum Domowe, Fundusz
im. bp. Jana Chrapka.
Dzięki 1% z dofinansowania
korzystają dzieci i młodzież naszej
diecezji. Caritas radomska prowadzi Domy Dziecka w Jasieńcu
i Starachowicach, Świetlice Socjoterapeutyczne, Ośrodek Adopcyjny, Pedagodzy Ulicy. W jednostkach tych dzieci i młodzież mają
zapewnione dożywianie, opiekę,
rozwój, edukację, wypoczynek
i lekarstwa.

Różnorakie wsparcie
Pomoc rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci to jeden z priorytetów naszej działalności. Rodziny
otrzymują żywność, (Program
PEAD), schronienie w Ośrodku

Interwencji Kryzysowej (Jasieniec
Iłżecki), leki i odzież, a dzieciaki
wyprawki szkolne. W ostatnich
latach zauważyliśmy wzrost liczby
osób bezrobotnych, bezdomnych
i dotkniętych ubóstwem.
Caritas chcąc pomóc osobom
niezaradnym życiowo, umożliwia
im korzystanie ze stołówek i jadłodajni, gdzie mogą zjeść gorący
posiłek.
Od 2009 roku prowadzimy
Dom dla Bezdomnych Kobiet oraz
Noclegownię dla Mężczyzn dając
schronienie osobom wykluczonym ze społeczeństwa i umożliwić
im rozpoczęcie nowego życia.
Oferujemy swoją pomoc oﬁarom przemocy poprzez wsparcie
psychologiczne, prawne i terapeutyczne w Ośrodku Wsparcia,
Telefonie Zaufania.

Nikt nie jest opuszczony
Niestety, naszą diecezję nawiedzają różne wypadki losowe: powodzie, pożary, trąby powietrzne,
wypadki komunikacyjne. Osoby
poszkodowane nie mogą czuć się
opuszczone w momencie utraty
całego dobytku lub najbliższych.
Wszystkim tym osobom staramy
się pomóc.
1% to tak niewiele, ale jeśli przekaże go wielu może przyczynić się
do uśmiechu na twarzy dziecka, do
zapełnienia pustego żołądka lub
poczucia bezpieczeństwa i opieki. Za każdy 1%, nieważne czy to
1 zł, czy kilkaset złotych, wszystkim
darczyńcom ogromnie dziękujemy.
Twój 1% się nie zmarnuje, a my
pomagamy w rozliczeniu zarówno
w Caritas jak i przy paraﬁach.

Maria Magdalena Szczepanik,
Centrum Organizacji Pozarządowych:
– Od kilku lat ja i moja rodzina przekazujemy 1 % podatku
dochodowego na działalność
Caritas Diecezji Radomskiej. Jestem osobą wierzącą – katoliczką, i uważam, że obowiązkiem
każdego człowieka jest wspieranie osób będących w trudnych sytuacjach życiowych
i materialnych. Caritas Diecezji
Radomskiej jest gwarantem, iż
przekazane pieniądze zostaną wydatkowane w sposób uczciwy
i rzetelny na potrzebne oraz godne i szlachetne cele.
Spektrum działań pomocowych Caritas Diecezji Radomskiej
jest duże tak, jak duże jest zapotrzebowanie na tę pomoc. Dlatego tak ważne jest włączanie się w te działania, jeśli nie czynem
to choćby przekazaniem 1% z podatku dochodowego od osób
ﬁzycznych.
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„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom nie giną.
Ale kiedy ﬁrma przestaje być twórcza, kiedy uważa,
że osiągnęła doskonałość – już po niej’’
(Henry Ford)

Obiady rodzinne
w domowej atmosferze

Kiedyś była tu stołówka „Betania”. Od niedawna działa pod inną nazwą,
ale nie zmienił się charakter lokalu.
20 grudnia 2011 otworzyliśmy
bar o nazwie ,,Klimacik”. Caritas
stał się 100-procentowym udziałowcem działalności gospodarczej
Baru Klimacik, powstałego na bazie stołówki „Betania”. Zyski z tej
działalności są wykorzystywane na
cele charytatywno-opiekuńcze Caritas Diecezji Radomskiej. Można
tam w miłej rodzinnej atmosferze
zjeść smacznie i niedrogo. Klimat
tego miejsca sprawia, że każdy poczuje się u nas wyjątkowo.

Posiłek za kilka złotych
Naszym domowym menu traﬁamy w gusta nawet najbardziej
wymagających klientów. Oferujemy zestawy obiadowe w bardzo
niskiej cenie – 10 zł, co sprawia,
że każdego stać na odwiedzenie
tego niezwykłego miejsca.
Prowadzimy także catering.
Dostarczamy posiłki zarówno do
ﬁrm, na szkolenia, jak i do prywatnych odbiorców.
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Jedną z form naszej oferty jest
również organizacja okolicznościowych przyjęć. Możemy przygotować chrzciny, komunie lub
spotkania rocznicowe.
Każdy klient jest dla nas
ważny, ponieważ naszym celem jest wysoki poziom obsługi
oraz zadowolenie konsumentów. Dlatego cały czas staramy
się rozwijać i sprawiamy, aby
nasi goście zawsze pragnęli do
nas wracać.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka. Nie może i nie powinno być dzieci
porzuconych. Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy...”
(Jan Paweł II)

Alternatywa
na nudę w dzielnicy
Specyﬁką pracy pedagogów ulicy jest bezpośrednie wyjście do dzieci, do ich środowiska
i niekonwencjonalne podejście, odrębne od utartych schematów. Przy naszym wsparciu
dzieciaki mają możliwość realizowania swoich pasji, zainteresowań i rozwijania talentów.
Od 2007 roku w strukturach
Caritas Diecezji Radomskiej
funkcjonują pedagodzy ulicy.
Prowadzą projekty proﬁlaktyczne, animacyjno-sportowe i kulturalno-artystyczne dla dzieci
i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i marginalizacją. Odbywa się to
w ramach ogólnopolskich kampanii społecznych „Partnerstwo
dla dzieci” prowadzonych przez
Fundację Wspólna Droga.

Bez zakazów i nakazów
Ulica, stara kamienica, zaniedbane podwórko, pustostany
czy parki to miejsca, w których
dzieci i młodzież spędzają wolny
czas bez kontroli dorosłych. Tam
przechodzą przyśpieszony kurs
dojrzewania, eksperymentują
z używkami, wchodzą w różnorakie relacje z osobami, które mają
często negatywny wpływ na ich
zachowanie.
Na ulicy liczą się: odwaga, charyzma, umiejętność zaoferowania
konkretnej pomocy, zorganizowania ciekawych zajęć czy stworzenia bezpiecznej relacji. Pedagodzy muszą wyjść do dzieci i do
ich środowiska. W początkowej
fazie prowadzenia zajęć z dziećmi
w środowisku otwartym panują
zasady, z którymi większość dorosłych nie radzi sobie po pierwszym spotkaniu. Trzy zasady: zakaz moralizowania, nakazywania,
zakazywania – pozwalają stworzyć

Dzieci i młodzież bardzo mile wspominają udziały w festynach i piknikach rodzinnych
relacje oparte na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
Celem pracy pedagogów ulicy
jest rozwój społeczny i kulturowy dzieciaków oraz realizowanie
projektów społecznych, kulturalnych i artystycznych. Tam gdzie
MY jesteśmy – nie ma NUDY!
Przy naszym wsparciu dzieciaki
mają możliwość realizowania
swoich pasji, zainteresowań,
rozwijania talentów. Uczą się
wyrażania swoich uczuć, przełamywania lęków i ograniczeń.
Naszym zadaniem jest pokazanie dzieciom lepszego świata niż
ten, w którym przyszło im dorastać i żyć.

Z pedagogami fajnie jest
Czasami zadajemy pytania:
„Czy potrzebni są pedagodzy ulicy?”, „Co im dają nasze zajęcia?”.

Odpowiedzi są bardzo podobne:
„Pedagodzy ulicy to są nasi koledzy, koleżanki, są jak bracia, siostry.
Z nimi nam się nie nudzi. Fajnie
jest, jak gdzieś razem pojedziemy”,
lub „Gdyby nie pedagodzy ulicy, siedziałbym z nudów na klatce, kradł.
A tak, to mamy fajne zajęcia”.
Dzieciaki wspominają również
wyjścia do restauracji, udział
w turniejach piłkarskich „dzikich
drużyn”, zajęciach sportowych,
festynach, piknikach rodzinnych,
rajdach rowerowych, warsztatach
tanecznych i rzeźbiarskich oraz
wystawach fotograﬁcznych.
Od 2007 roku z pomocy pedagogów ulicy skorzystało
ponad 200 dzieci i rodzin
objętych opieką socjalną.
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Holenderskie serca miłości
Agnieszka Pacyna kilkanaście lat temu wyjechała do Holandii. Tam, wraz z mężem Rolandem
von Woudenbergiem, postanowili zorganizować pomoc dla Polaków znajdujących się w bardzo
trudnej sytuacji . Pomysł przeszedł ich najśmielsze oczekiwania.
– Urodziłam się i wychowałam
w Radomiu. W 2000 roku pierwszy raz wyjechałam do Holandii,
do Leersum, niedaleko miasta
Utrecht. Od początku pobytu tutaj myślałam o zorganizowaniu
akcji pomocy ludziom w Polsce
– wspomina Agnieszka van Woudenberg-Pacyna.

Dla kogo ta pomoc?
Przez wiele lat nic nie wychodziło z zamierzeń, aż do
stycznia 2009 roku. Pamiętam
to dobrze, jak dziś. Oglądałam
polską telewizję, „Panoramę”,
w której usłyszałam komunikat,
że ludzie z jednego z domów dla
bezdomnych w Polsce, potrzebują pomocy materialnej. I wtedy
przypomniał mi się pomysł na
zorganizowanie projektu.
Na początku nie było to łatwe.
Nasuwało mi się pytanie: „Ale
komu?”. Miałam bardzo dużo
pomysłów: może dom dziecka
w Łodzi, może Dom dla Bezdomnych w Warszawie i.t.p.?
W końcu wpadłam na pomysł:
pochodzę z Radomia, i wiem, że
Caritas pomaga ludziom, którzy
tego potrzebują.
Poprosiłam moją siostrę, która
mieszka w Radomiu, żeby skontaktowała się z kimś z Caritas
i opowiedziała jakie mamy plany
i czy potrzebują pomocy. Dostałam telefon do księdza Grzegorza Wójcika, dyrektora Caritas
Diecezji Radomskiej i Doroty
Podsiadło, dyrektor Domu Matki
i Dziecka w Jasieńcu.

Holendrzy szybko odpowiedzieli na apel pomocy potrzebującym Polakom. Od trzech
lat współpracują z Caritas Diecezji Radomskiej. Inicjatorką akcji jest Agnieszka Pacyna-Woudenberg (stoi piąta z prawej) wraz z mężem Rolandem (czwarty z prawej)
li do nas dzwonić z pytaniami
czego potrzebujemy i gdzie mają
przywieźć rzeczy.

Do radomskiej Caritas wysyłane są ciężarówki m.in. z ubraniami i zabawkami

Spontaniczny odzew
W Leersum napisałam ogłoszenie, że potrzebujemy ubrań,
zabawek i pomocy materialnej
dla podopiecznych z Domów
Dziecka w Polsce. Od początku
spotkałam się z wielką pomocą
ludzi. Holendrzy masowo zaczę-
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Zadzwoniłam do lokalnej gazety i opowiedziałam o nas. Zapytałam, czy nie mogliby nam
w jakiś sposób pomoc. Chodziło mi
o podanie ogłoszenia, co robimy,
dla kogo i czego szukamy. Mój rozmówca wpadł na pomysł, żeby do
nas przyjść z fotografem i przeprowadzić z nami wywiad. Odpowiedź
na artykuł o nas była niesamowita.
Ludzie zaczęli do nas zwozić różne
rzeczy, ubranka i zabawki. My to
wszystko przeglądaliśmy, segregowaliśmy i pakowaliśmy.
Po artykule w gazecie musieliśmy przenieść się do większego
magazynu.

Wdzięczność Bogu
Agnieszka Pacyna-van Woudenberg: – Po trzech latach
prowadzenia naszego projektu, jestem bardzo zadowolona
z tego co robimy. Sama myśl,
że wielu ludzi w Polsce, którzy
nie mają zbyt wiele, korzysta z
naszej pomocy, napełnia mnie
radością i spełnieniem.

Po trzech latach od rozpoczęcia projektu mamy nadal tyle
zapału ile na początku. Jestem
bardzo wdzięczna Panu Bogu za
wszystko czego doświadczyłam
w ciągu tych trzech lat, ponieważ
wszystkie te doświadczenia, osoby z którymi rozmawiałam, które
spotkałam, uczyniły mnie tym,
kim jestem dzisiaj”.

„Miłosierdzie polega na tym, aby nikogo nie pozostawiać
w biedzie i nikogo biednym nie czynić...”
(św. Augustyn)

Nowe perspektywy działalności
Caritas Diecezji Radomskiej
Obok posługi sakramentalnej Kościoła, podstawowym jego zadaniem jest również niesienie
pomocy potrzebującym. Stąd wielkim wyzwaniem dla nowopowstającej Caritas Diecezji
Radomskiej była konieczność dostosowania się do gwałtownych przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się po roku 1989.
Caritas Diecezji Radomskiej
szybko skorzystała z nowych
możliwości prowadzenia swej
działalności, tak charytatywnej
jak i humanitarnej. Zaczęły działać: stołówki i jadłodajnie, Dom
Matki i Dziecka, Dom dla Bezdomnych, Domowe hospicjum
św. Józefa, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Ośrodek Wsparcia dla
Oﬁar Przemocy, Telefon Zaufania,
Centrum Nauki i Zabawy Bajka,
Świetlica Socjoterapeutyczna,
Stacja Opieki NZOZ, Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, czy
Pedagodzy Ulicy.

Dla dzieci, osób chorych
i starszych
Do ważnych dziedzin aktywności Caritas należą inicjatywy
podejmowane na rzecz dzieci,
młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych, chorych czy
starszych. Bez wsparcia nie pozostają również ludzie dotknięci klęskami żywiołowymi oraz
wypadkami losowymi. Ponadto
działalność Caritas nie ogranicza
się jedynie do zabezpieczenia
pomocy materialnej dla osób
potrzebujących, ale zawsze czynnie włącza się w organizowanie
Dnia Chorych, Dnia Dziecka, Tygodnia Miłosierdzia itp.
Wobec powyższego należy
stwierdzić, że z perspektywy
20 lat istnienia radomskiej Caritas, jej działalność charytatywno

opiekuńcza stanowi niewątpliwie
wielkie świadectwo wypełniania
ewangelicznego przykazania miłości Boga i bliźniego.

Siła w młodych
ludziach
Wskazanie jedynie bieżących
zadań Caritas stanowić może
o jej stagnacji czy też braku rozwoju jako instytucji mającej nieść
pomoc człowiekowi, zwłaszcza
biednemu. Zatem do perspektyw
rozwoju Caritas, zaliczyć należy
pracę na rzecz młodzieży, nie
tylko tej dotkniętej ryzykiem
uzależnienia. Zadaniem Caritas
jest również aktywowanie młodych ludzi w paraﬁalne i szkolne
zespoły Caritas. Propagowanie
wolontariatu wśród młodzieży
stanowi w tym względzie cenną
alternatywę dla konsumpcyjnego
stylu życia.
Nowym wyzwaniem, wydaje się, jest współpraca z ludźmi
będącymi na emeryturze, którzy
mogą swym doświadczeniem zawodowym wpierać działalność
Caritas, szczególnie w poradnictwie prawnym, podatkowym,
pedagogicznym czy socjalnym.
Wiele paraﬁalnych zespołów korzysta z ich pomocy, co stanowi
duży wkład na rzecz rozkrzewiania aktywności Caritas.

Szersza współpraca
Inną formą takiej działalności jest zakładanie paraﬁalnych

świetlic opiekuńczo-wychowawczych, żłobków, przedszkoli czy
oratoriów. Organizowanie wczasów-rekolekcji dla osób chorych,
starszych i niepełnosprawnych.
W tych dziełach nieocenioną pomocą mogą okazać się wolontariusze oraz współpraca z innymi
instytucjami publicznymi i prywatnymi.
Kolejną formą wielokierunkowej opieki mogą być tworzone
stacje opieki Caritas, w których
mogłaby być świadczona pomoc
rehabilitacyjna, ambulatoryjna
czy hospicyjno-pielęgnacyjna na
drodze umowy z NFZ dotyczącej opieki środowiskowej. Wielkim wsparciem w tym względzie
może być współpraca ze zgromadzeniami zakonnymi, których
posługa chorym wiąże się z ich
charyzmatem.

Kontynuować i inicjować nowe
Wskazane perspektywy, z natury rzeczy, zasługują z pewnością na dokładne przeanalizowanie możliwości takiego działania
bądź też poszerzenia dzieł, które
już są prowadzone. Już dziś z perspektywy 20 lat działalności Caritas Diecezji Radomskiej widać
jak ważne i cenne są inicjatywy
podjęte dotychczas. Niech zatem
to pobieżne spojrzenie stanie się
inspiracją i zachętą do nowych
inicjatyw.
KS. PAWEŁ KALETA
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Dyrektorzy Caritas Diecezji Radomskiej

Rozwijają dzieła miłości
Ks. kan. Stanisław Makarewicz (1940–2009)
Pierwszy dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, od 7 kwietnia 1992 roku do 7 września
1998 roku. Kierował rozdziałem zagranicznych darów, instytucjami dobroczynnymi,
organizował Tygodnie Miłosierdzia i szkolenia zespołów paraﬁalnych. W tym czasie
otwarto kuchnie dla ubogich, w Radomiu i w Starachowicach, potrzebującym przekazywano używaną odzież, szpitalom lekarstwa. Aptekom szpitalnym sprzęt medyczny,
pomocą materialną i duchową otaczano osoby Polskiego Związku Niewidomych oraz
internowanych w stanie wojennym i ich rodziny.

Ks. kan. Adam Płuciennik
Wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej od 7 kwietnia 1992 roku do 7 września 1998
roku. Pomagał w rozwożeniu darów przychodzących z zagranicy i magazynowaniu
ich w budynku dawnej świątyni przy ul. Kościelnej. Był odpowiedzialny za tworzenie
paraﬁalnych zespołów charytatywnych.
W tym samym czasie został diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej. Od 2006 roku
jest proboszczem paraﬁi p.w. św. Łukasza w Drzewicy.

Ks. kan. Sławomir Gregorczyk (1963)
Drugi dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, od 7 kwietnia 1998 do 3 września 1999 roku.
Zajął się przygotowaniem siedziby diecezjalnej Caritas, opracowany został statut
Caritas, zatrudniono pierwszych pracowników. Organizował przekazywanie ubrań
i lekarstw dla najbardziej potrzebujących rodzin. Powstało Dzieło im. bł. ks. Bolesława
Strzeleckiego.
Działał również w Duszpasterstwie Akademickim, organizował Ruch Światło-Życie.
Obecnie jest proboszczem w paraﬁi p.w. Miłosierdzia Bożego w Przysusze.

Ksiądz Piotr Jaśkiewicz (1959)
Trzeci dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, od 4 września 1999 do 11 lipca 2004 roku.
Dziełami uruchomionymi za kadencji ks. Jaśkiewicza były m.in. Radomski Bank Żywności i bezpłatne, proﬁlaktyczne badania mammograﬁczne dla kobiet. Specjalnie
w tym celu sprowadzono z Wielkiej Brytanii mammobus wyposażony w mammograf.
W 2002 roku uruchomiono Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”, przy którym
dyżurują specjaliści różnych zawodów.
Od 2004 roku jest proboszczem paraﬁi p.w. Świętej Rodziny w Radomiu.

Ksiądz Radosław Walerowicz (1969)
Czwarty dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, od 12 lipca 2004 do 15 grudnia 2009 roku.
Organizator akcji i koncertów charytatywnych. Caritas Diecezji Radomskiej uzyskała
status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na pozyskiwanie pieniędzy z odpisu 1 procenta podatku. Uruchomiony został unijny program PEAD, przekazywania
nadwyżek żywności.
Od 2007 roku ks. Radosław kieruje Ośrodkiem Edukacyjno-Charytatywnym Emaus
w Turnie koło Białobrzegów.

Ksiądz Grzegorz Wójcik (1967)
Piąty dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, od 15 grudnia 2009 roku. Wcześniej był
zastępcą dyrektora diecezjalnej Caritas, był wtedy koordynatorem akcji badań mammograﬁcznych. Jako dyrektor zajął się organizacją Domu dla Bezdomnych i uruchomieniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej.
Mocno zaangażował się w niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, m.in. powodzianom z Sandomierza i rolnikom z regionu radomskiego, których
gospodarstwa, i uprawy zostały zniszczone przez nawałnice i trąby powietrzne.
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Pracują, by nieść pomoc innym
Zarząd Caritas Diecezji Radomskiej:

ks. kan. Grzegorz Wójcik

ks. Robert Kowalski

Anna Lis

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Sekretarz

Pracownicy Caritas Diecezji Radomskiej:
Biuro: Główna księgowa – Danuta Zbyszyńska, Jolanta Szczepańska, Monika Felis, Ewa Misiewicz; Jadłodajnia: Dorota
Rogala, Anna Krajewska, Mirosław Jarosz, Halina Siek, Andrzej Iwański, Małgorzata Dąbrowska, Kamil Ruszczyk;
Katolicki Ośrodek Adopcyjny: Elżbieta Stolarczyk, Elżbieta Derleta, Kamila Karulik; Hospicjum: Marek Cybulski; Warsztaty Terapii
Zajęciowej: Barbara Rosiewicz, Ewelina Celuch, Karol Jędrzejczyk, Edyta Kawska, Alina Kociszewska, Malwina Korcz, Ilona
Kwiatkowska-Wójcik, Anna Moryc, Edyta Stelmach, Andrzej Stola, Iwona Urbańczyk, Karol Wójcik, Justyna Żak; Dom dla
Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn: Wojciech Dąbrowski, Sławomir Chudzik, Mariusz Mędra, Karolina
Siara-Strzemecka, Barbara Strzelecka, Angelika Nadolna-Okenye, Konrad Szczepański; Radomski Bank Żywności: Krzysztof
Sokołowski, Anna Głogowska, Zdzisław Wójcicki; Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II: Dorota Podsiadło, Karolina Drab,
Małgorzata Wawrzak, Dorota Borek, Katarzyna Myszka, Izabela Kurek, Agnieszka Ocios, Robert Skowron, Dorota Kulik,
Halina Barszcz, Bożena Moskal, Wiesław Celuch, Kamil Kutyła, Celina Zając, Katarzyna Siwiec, Agnieszka Wiącek,
Irena Wulczyńska, Damian Perchel, Katarzyna Rudzka, Justyna Lis, Jakub Ciulkin, Katarzyna Zaborska, Bożena
Ocios, Krystian Skrzydelski, Szymon Sałek, Grażyna Ołownia, Marta Kolaszt, Milena Klepacz, Marcin Madzio,
Malwina Madzio, Dorota Suwara-Kuźdub, Katarzyna Ślawska, Nela Bargiełowska Niewadzi, Justyna Jarmolińska, Hanna Kopciał, Marta Czekaj, Kamil Nowak; Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej: s. Małgorzata Binkowska, urszulanka SJK, Ewa Kłosowska, Katarzyna Prawda, Anna Szczepanowska,Magdalena Olejnik;
Centrum Nauki i Zabawy Bajka: Beata Banasiewicz, Joanna Nadgrodgiewicz, Ewa Gała, Katarzyna Kwiecień; Pedagodzy
Ulicy: Marta Śmigaszewska, Radosław Witkowski, Mariusz Mędra; Ośrodek Wsparcia: Dorota Kosman, Karolina Wieczorek, Magdalena Czaplarska-Rusak, Daria Adamska, Karol Małek.

Wolontariusze Caritas Diecezji Radomskiej:
Biuro: Krystyna Godzisz; Jadłodajnia: Elżbieta Kwaśnik, Andrzej Duk, Kołodziejska Stanisława, Barbara Patynowska,
Maria Kujawa, Danuta Kalita, Bożena Dębiec; Magazyn – PEAD: Barbara Kamińska, Zbigniew Dybalski; Hospicjum:
Joanna Aksamit, Daniela Buczyńska, Halina Głogowska, Maria Głogowska, Hanna Holewińska, Grażyna Kobza,
Jolanta Kicek, Elżbieta Mazurkiewicz, Danuta Moniak, Elżbieta Sołtys, Barbara Stępień, Teresa Urban, Ewa Ways;
Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”: 86 wolontariuszy; Dzieło im bł. ks. Bolesława Strzeleckiego: lek. Barbara Paczwa,
ks. Robert Kowalski, lek. Jadwiga Kazana, ks. Mirosław Bandos, ks. Grzegorz Wójcik, inż. Stanisław Michalak,
mgr Marek Waśkiewicz, lek. Jadwiga Waldek; Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej: Monika Kiernozek,
Monika Wężyk, Anna Niziołek, Beata Karaś, Maria Budzyńska, Barbara Boniecka, Anna Bienias, Agnieszka Bereza,
Anna Surmacz, Martyna Gospodarczyk, Iwona Zasowska, Katarzyna Gomoła, Izabela Zgiep, Patrycja Wojtuniak, Iza
Adamczyk, Emilia Bochniak, Michał Skrzek; Centrum Nauki i Zabawy Bajka: Jadwiga Wędzina.
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Paraﬁalne Zespoły Caritas:
Białobrzegi Radomskie: Paraﬁa Św. Trójcy, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 26-800 Białobrzegi, tel. 48 6135560; Bielicha: Paraﬁa Matki Bożej
Różańcowej, Bielicha 40, 26-600 Radom, tel. 48 3699413; Bliżyn: Paraﬁa Św. Ludwika, ul. Kościuszki 90, 26-120 Bliżyn, tel. 41 2541203;
Brzóza: Paraﬁa Św. Bartłomieja, ul. Kościelna 1, 26-903 Głowaczów, tel. 48 6230148; Chybice: Paraﬁa św. Małgorzaty, Chybice 47, 27-225
Pawłów k/Starachowic, tel. 41 2722507; Czermno: Paraﬁa Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 1, 26-260 Fałków, Czermno, tel. 44 7873425;
Dobieszyn: Paraﬁa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Sułków 32, 26-804 Stromiec, tel. 48 6195159; Drzewica: Paraﬁa św. Łukasza Ew., ul. Warszawska 2, 26-340 Drzewica; tel. 48 3756037; Dąbrówka Warszawska: Paraﬁa Św. Judy Tadeusza, Dąbrówka Warszawska 125, 26-680 Wierzbica, tel. 48 3810675; Garbatka Letnisko: Paraﬁa Nawiedzenia NMP, ul. Kochanowskiego 137, 26-930 Garbatka Letnisko, tel. 48 6210011;
Grabowiec k/Starachowic: Paraﬁa Św. Mikołaja, ul. Kościelna 36, 27-353 Rzeczniów, tel. 48 6167364; Grabów n/Pilicą: Paraﬁa Św. Trójcy,
ul. Kościelna 1, 26-902 Grabów n/Pilicą, tel. 48 6627026; Gowarczów: Paraﬁa św. Piotra i św. Pawła, ul. Kościelna 1, 26-225 Gowarczów,
tel. 48 6724009; Gadka: Paraﬁa św. Piotra i Pawła, Gadka 98b, 27-220 Mirzec, tel. 41 2713284; Groszowice: Paraﬁa św. Faustyny, Groszowice 108a, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. 48 3221652; Gózd: Paraﬁa p.w. Miłosierdzia Bożego, 26-634 Gózd k/Radomia, tel. 48 3202045; JedlniaLetnisko: Paraﬁa Opieki Św. Józefa, ul. Wojciechowskiego 12, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. 48 3221354; Jedlnia: Paraﬁa św. Mikołaja bp.,
Poświętne 21a, 26-670 Pionki, tel. 48 6127105; Jedlińsk: Paraﬁa św. Piotra i św. Andrzeja, ul. św. Wojciecha 2, 26-660 Jedlińsk,
tel. 48 3213019; Klwów: Paraﬁa Św. Macieja Ap., ul. Opoczyńska 12, 26-415 Klwów, tel. 48 6710012; Końskie: Paraﬁa Chrystusa Odkupiciela,
ul. Gimnazjalna 14, 26-200 Końskie, tel. 41 3722888; Końskie: Paraﬁa Św. Mikołaja, ul. Ks. J. Granata 8, 26-200 Końskie, tel. 41 3723161;
Kozienice: Paraﬁa Świętego Krzyża, ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice, tel. 48 6142598; Kozienice: Paraﬁa Św. Rodziny, ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice, tel. 48 6148770; Kunice: Paraﬁa Św. Wawrzyńca, Kunice 67, 26-332 Kunice, tel. 44 7571553; Koszary: Paraﬁa
Św. Andrzeja Boboli, Koszary 8a, 27-100 Koszary, tel. 48 6162870; Krasna: Paraﬁa Św. Barbary, Krasna 44, 26-220 Krasna, tel. 41 3711020;
Krzyżanowice: Paraﬁa Św. Józefa Oblubieńca, Krzyżanowice 182, 27-100 Krzyżanowice, tel. 48 6163288; Krynki: Paraﬁa Wniebowzięcia NMP,
ul. Kościelna 16, 27-260 Krynki, tel. 41 2711310; Lipsko n/Wisłą: Paraﬁa Św. Trójcy, ul. Kilińskiego 13, 27-300 Lipsko n/Wisłą, tel. 48 3780190;
Lipa: Paraﬁa Św. Wawrzyńca, Lipa 62, 26-242 Ruda Maleniecka, tel. 41 3733004; Machory: Paraﬁa Niepokalanego Serca NMP, Machory 5a,
26-242 Ruda Maleniecka, tel. 41 3731182; Majdów: Paraﬁa Podwyższenia Krzyża Świętego, Majdów 26, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6176537;
Makowiec: Paraﬁa Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 4, 26-640 Skaryszew, tel. 48 6104380; Nieświń: Paraﬁa Św. Barbary, ul. Szkolna 15,
26-200 Końskie, tel. 41 3721340; Opoczno: Paraﬁa Św. Bartłomieja, ul. Kościelna 2, 26-300 Opoczno, tel. 44 7552350; Opoczno: Paraﬁa
Podwyższenia Krzyża Św., ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno, tel. 44 7544481; Odrowąż: Paraﬁa św. Jacka i św. Katarzyny, ul. Rynek 18,
26-220 Stąporków, tel. 41 3745717; Orońsko: Paraﬁa Wniebowzięcia N.M.P., ul. Brandta 36, 26-505 Orońsko, tel. 48 6184017; Ostojów:
Paraﬁa św. Alojzego Orione, 26-130 Suchedniów, tel. 41 2544036 ks. Sławomir Molendowski; Pionki: Paraﬁa Św. Barbary, ul. Fabryczna 12,
26-670 Pionki, tel. 48 3121720; Przysucha: Paraﬁa Miłosierdzia Bożego, ul. Hubala 20, 26-400 Przysucha, tel. 48 6752899; Przyłęk: Paraﬁa
Matki Boskiej Częstochowskiej, 26-704 Przyłęk, tel. 48 6773012; Przytyk: Paraﬁa Św. Krzyża, ul. Zachęta 30, 26-650 Przytyk, tel. 48 6180083;
Radom: Paraﬁa Matki Odkupiciela, ul. Wierzbicka 140, 26-600 Radom, tel. 48 3322885; Radom: Paraﬁa Najświętszego Serca Jezusowego,
ul. Kościelna 3, 26-600 Radom, tel. 48 3656044; Radom: Paraﬁa Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Struga 31a, 26-600 Radom, tel. 48 3627508;
Radom: Paraﬁa Matki Bożej Królowej Świata, ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom, tel. 48 3633428; Radom: Paraﬁa Św. Jadwigi Królowej,
ul. Górnicza 2, 26-600 Radom, tel. 48 3640786; Radom: Paraﬁa Chrystusa Króla, ul. Orląt Lwowskich 9, 26-600 Radom, tel. 48 3644087;
Radom: Paraﬁa Katedralna Opieki NMP, ul. Sienkiewicza 13, 26-600 Radom, tel. 48 3623838; Radom: Paraﬁa Św. Brata Alberta, ul. Armii
Ludowej 4, 26-600 Radom, tel. 48 3664277; Radom: Paraﬁa Św. Maksymiliana, ul. Trzebińskiego 35, 26-600 Radom, tel. 48 3451160; Radom:
Paraﬁa Św. Stefana, ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom, tel. 48 3656032; Radom:Paraﬁa Św. Piotra Ap., ul. Terenowa 21, 26-600 Radom,
tel. 48 3447585; Radom: Paraﬁa Podwyższenia Krzyża św., ul. Kozienicka 143/145, 26-613 Radom, tel. 48 3441395; Radom: Paraﬁa Matki
Bożej Bolesnej, ul. Radosna 2, 26-600 Radom, tel. 48 3607811; Radom: Paraﬁa Bł. Annuarity, ul. Św. Królowej Jadwigi 13a, 26-600 Radom,
tel. 48 3459824; Radom: Paraﬁa Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Warneńska 10, 26-600 Radom, tel. 48 3314031; Radom: Paraﬁa Św. Łukasza, ul. Piastowska 26/1, 26-600 Radom, tel. 48 3817402; Radom: Paraﬁa Chrystusa Nauczyciela, ul. Chałubińskiego 15, 26-600 Radom,
tel. 48 3626947; Radom: Paraﬁa Św. Józefa, ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom, tel. 48 3668103; Radom: Paraﬁa św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom, tel. 48 3608206; Radom: Paraﬁa Zesłania Ducha Świętego, ul. Zielona 47, 26-600 Radom, tel. 48 3260160;
Radom: Paraﬁa Miłosierdzia Bożego, ul. Starokrakowska 144, 26-600 Radom, tel. 48 3699837; Radom: Paraﬁa św. św. Cyryla i Metodego,
Sadków 57a, 26-600 Radom, tel. 48 3656056; Radoszyce: Paraﬁa Św. Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 1, 26-230 Radoszyce, tel. 41 3735017; Rzuców:
Paraﬁa Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 41, 26-423 Rzuców, tel. 48 6737920; Rzeczniów: Paraﬁa św. Restytuta i Niepokalanego Poczęcia
NMP, Rzeczniów 3, 27-353 Rzeczniów, tel. 48 6167010; Sady Kolonia: Paraﬁa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sady Kolonia 71, 26-415
Klwów, tel. 48 6745616; Skaryszew: Paraﬁa Św. Jakuba Apostoła, ul. Mickiewicza 1, 26-640 Skaryszew, tel. 48 6103070; Skarżysko-Kamienna:
Paraﬁa Św. Józefa Oblubieńca NMP, Legionów 64, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2532812; Skarżysko-Kamienna: Paraﬁa NSJ,
Al. Niepodległości 77, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2512816; Skarżysko-Kamienna: Paraﬁa Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Wileńska 33,
26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2538800; Skarżysko-Kamienna: Paraﬁa św. Brata Alberta, ul. Spółdzielcza 52, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2512292; Skarżysko-Kamienna: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Rynek 64, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
tel. 41 2513595; Skarżysko-Kościelne: Paraﬁa Św. Trójcy, ul. Kościelna 16, 27-212 Skarżysko-Kościelne, tel.41 2714085; Skrzynno: Paraﬁa
Św. Szczepana, ul. Radomska 7, 26-432 Wieniawa, tel. 48 6746350; Słupica: Paraﬁa Św. A. Boboli, Cudnów 18, 26-630 Jedlnia-Letnisko,
tel. 48 3221411; Solec n/Wisłą: Paraﬁa Wniebowzięcia NMP, Pl. Bolesława Śmiałego 8, 27-320 Solec n/Wisłą, tel. 48 3761213; Sadek: Paraﬁa
Matki Bożej Bolesnej, Sadek 168a, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6170849; Starachowice: Paraﬁa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Pastwiska 21, 27-200 Starachowice, tel. 41 2733733; Starachowice: Paraﬁa NSJ, ul. Złota 1, 27-200 Starachowice, tel. 41 2746600; Starachowice:
Paraﬁa św. Trójcy, ul. Kościelna 12, 27-200 Starachowice, tel. 41 2745577; Starachowice: Paraﬁa Wszystkich Świętych, ul. Buczka1,
27-200 Starachowice, tel. 41 2746303; Suchedniów: Paraﬁa św. Andrzeja Ap., ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów, tel. 41 2543005; Szydłowiec:
Paraﬁa Św. Zygmunta, ul. Zakościelna 13, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6171648; Sołek: Paraﬁa św. Barbary, 26-300 Opoczno, ks. Julian Sobczyk, tel. 44 7551062; Świerże Górne: Paraﬁa Św. Jakuba Apostoła, Świerże Górne 56, 26-900 Kozienice, tel. 48 6147640; Tomaszów Mazowiecki: Paraﬁa św. Marcina, ul. Gminna 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 7231513; Wąchock: Paraﬁa Św. Floriana, ul. Kościelna 14,
27-215 Wąchock, tel. 41 2715066; Wrzos: Paraﬁa św. Wawrzyńca, Wrzos 12, 26-650 Przytyk, tel. 48 6180671; Wygoda: Paraﬁa Niepokalanego Poczęcia NMP, Wygoda 40, 26-720 Policzna, tel. 48 6772004; Wierzbica: Paraﬁa Św. Stanisława Bpa M., ul. Partyzantów 1,
26-680 Wierzbica, tel. 48 6182002; Wyśmierzyce: Paraﬁa Św. Teresy z Avila, ul. Kościelna 7, 26-811 Wyśmierzyce, tel. 48 6157194; Zakrzew:
Paraﬁa Św. Jana Chrzciciela, Zakrzew 53, 26-652 Zakrzew, tel. 48 6105129; Zwoleń:Paraﬁa Zesłania Ducha Świętego, ul. Graniczna 58,
26-700 Zwoleń, tel. 48 6765671; Zwoleń: Paraﬁa Podwyższenia Krzyża Św.,ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń, tel. 48 6762626.
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Placówki Caritas Diecezji Radomskiej:
Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929
www.radom.caritas.pl. e-mail: caritas@radom.pl

Hospicjum św. Józefa
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom,
tel. 48 3652929

Fundusz im. bp. Jana Chrapka
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929
e-mail: bpchrapek@caritas.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom,
tel. 48 3652929, 3851534

Bar „Klimacik”
ul. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom,
tel. 48 6343813

Okno Życia
Dom Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
ul. Struga 31, 26-600 Radom

Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”
Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Rapackiego 7, 26-600 Radom, tel. 48 3811080

Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny
Diecezji Radomskiej Emaus
Turno-Brzeźce k. Białobrzegów Radomskich
26-800 Białobrzegi, tel. 48 3652929
www.emausturno.pl, e-mail: biuro@emausturno.pl

Dom dla Bezdomnych
ul. Zagłoby 3, 26-604 Radom,
tel. 48 3652629
Jadłodajnia przy paraﬁi
p.w. Matki Bożej Królowej Świata
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
Jadłodajnia przy paraﬁi p.w. Świętej Trójcy
ul. Kościelna 12, 27-200 Starachowice
Jadłodajnia im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom,
tel. 48 6343813
Stołówka św. Antoniego przy klasztorze oo. bernardynów
ul. Żeromskiego 6/8, 26-600 Radom
e-mail: caritas@radom.pl
Jadłodajnia im. bp. Jana Chrapka
ul. 15-go Stycznia 1, 26-670 Pionki,
tel. 48 3121305
Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II
Jasieniec Dolny 52, 27-100 Iłża,
tel. 48 3264467, 6160116
Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929

Ośrodek Wsparcia dla Oﬁar Przemocy
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929
e-mail: radom@caritas.pl
Stowarzyszenie Animatorów
i Pedagogów Społecznych „Pedagodzy Ulicy”
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929
Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas
ul. Kościelna 14b, 26-600 Radom, tel. 48 3651087
e-mail: swietlica.radom@gmail.com
Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”
ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom,
tel. 800 311800
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Jedlanka Stara 92, 27-100 Iłża, tel. 48 3341215
e-mail: wtzjedlanka@caritas.pl
Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929
Stacja Opieki NZOZ – placówka wygaszona
ul. Kościelna 5, 26-600 Radom, tel. 48 3652929

Szkolne Koła Caritas:
Bąkowa: przy PSP, 27-310 Ciepielów, tel. 48 3789882; Gózd: przy PG, 26-634 Gózd, tel. 48 3202121; Jedlnia-Letnisko: przy PSP, ul. Słoneczna 5,
26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. 48 3221016; Jedlnia-Letnisko: przy PG, ul. Słoneczna 5, 26-630 Jedlnia-Letnisko, tel. 48 3848482; Kowala: przy PSP
w Kowali, 26-624 Kowala, tel. 48 6101727; Krzyżanowice: przy PSP, 27-100 Iłża, tel. 48 6162953; Małęczyn: przy PSP, 26-634 Gózd, tel. 48.3655454;
Mariówka: przy Prywatnym LO, Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Mariówce 3A, 26-400 Przysucha, tel. 48 6752247; Miedzierz: przy Szkole Podstawowej, 26-212 Smyków, tel. 41 3739045; Nieświń: przy Zespole Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 6, 26-200 Końskie, tel. 41 3721329; Nieznamierowice: przy PSP, Nieznamierowice 49, 26-411 Rusinów, tel. 48 6757052; Ogonowice: przy Zespole Szkół, Ogonowice 207a, 26-300 Opoczno,
tel. 44 7551836; Opoczno: przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Kossaka 1a, 26-300 Opoczno, tel. 44 7552998; Parznice: przy PG,
26-624 Kowala, tel. 48 6101921; Radom: przy Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, ul. Armii Krajowej 1, 26-600 Radom,
tel. 48 3321803; Radom: przy PSP nr 21, ul. Trojańska 5, 26-600 Radom, tel. 48 3322947; Radom: przy PSP nr 28, ul. Jaracza 8, 26-600 Radom,
tel. 48 3404610; Radom: przy ZSO nr 4, ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom, tel. 48 3665805; Radom: przy PSP nr 24, ul. Powstańców Śląskich 4,
26-600 Radom, tel. 48 3441227; Radom: przy Samorządzie Uczniowskim V LO, ul. R. Traugutta 52a, 26-600 Radom, tel. 48 3632252; Radom:
przy PSP nr 29, ul. Ceglana 14, 26-600 Radom, tel. 48 3699398; Radom: przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Wernera 22, 26-600 Radom;
Radom: przy PSP nr 13, ul. Sienkiewicza 30, 26-600 Radom, tel. 48 3621313; Radom: Koło Caritas Academica im. Jana Pawła II, ul. Prusa 6,
26-600 Radom, tel. 48 3638910; Rusinów: przy PSP, ul. Szkolna 47, 26-411 Rusinów, tel. 48 6757052; Skarżysko-Kamienna: przy Zespole Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych, ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 2524817; Starachowice: przy ZSZ nr 1, ul. Radomska 72,
27-200 Starachowice, tel. 41 2745274; Szydłowiec: przy Zespole Szkół, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6170012; Szydłowiec: przy
ZSO, ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 6170006; Wąchock: przy Zespole Placówek Oświatowych, ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock, tel.
41 2715079; Wielka Wieś: przy Szkole Podstawowej, Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock, tel. 41 2712012; Wierzbica: przy PG, ul. Wiatraczna 8,
26-680 Wierzbica, tel. 48 6182517; Wolanów: przy ZSO PSP i PG, ul. Kolejowa 17, 26-625 Wolanów, tel. 48 6186011; Zakrzówek: przy PSP,
tel. 48 6766047.
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Sponsorzy
i darczyńcy Caritas
P.P.H.U. RADKOM, P.P.H.U. RADPEC, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.,
Centrum Alkoholi i Napojów, Polbank EFG S.A., Bożena i Marek Waśkiewicz Apteka, Sanitätshaus Schaub Freiburg, Nadleśnictwo Marcule; Hipermarket Carrefour Radom; F.P.U.H. Wektor Iłża; „Skar-Pol II” Skaryszew,
Polkomtel S.A. Warszawa; Zoﬁa i Marek Szary Radom; Fundacja Polish
Orphans Charity – Krzysztof Gajewski; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Radom; Ewelina i Grzegorz Mucha ﬁrma „EMPOL”; Krzysztof
Chaja ﬁrma Perfopol; Rycerze Kolumba nr 14023 im. papieża Jana Pawła II
przy Paraﬁi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starachowicach; Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawierodzice; Roland Woudenberg i Agnieszka Pacyna-Woudenberg – Holandia;
Sklep Lidl Starachowice; Janina Dłuska; Grigor Szaginian Ostrowiec Św.;
ks. Włodzimierz Czerwiński; Bernadetta i Mieczysław Drozd – Anglia; Agnieszka Jażdżyk notariusz Radom; Hurtownia „Marad” Lipsko; Jadwiga i Andrzej
Pałka sklep mięsny Iłża; Łucja Adamska Apteka Iłża; Ferma Drobiu Dorota
i Robert Kaczkowscy Jasieniec; Anna Surus sklep Jedynka Iłża; Iłżeckie
Towarzystwo Historyczno-Naukowe Solidarność Polskich Rodzin; Franciszka Stelmach – Kanada; Sklep medyczny „Stymat” Radom; Iwona Stołowska
Pasztowa Wola; Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu; Urszula Pawlin Drotlef
Iłża; Józef Skrobisz Iłża; Neo Agencja Promocyjna Radom; Szkoła Podstawowa
Jadowniki gm. Pawłów; Szkoła Podstawowa Grabowiec gm. Rzeczniów; Jagoda
Kuchciak Iłża; III Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego w Starachowicach; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży; Zakład Masarski „Krawczyk” Zakrzew; piekarnia „Fogiel & Fogiel” Radom; Selgros sp. z o.o. Radom;
Real sp. z o.o. Radom; Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Wojciech Pysiak
Zakrzew, PPH Krawczyk s.c. Piekarnia Starachowice; PPHU Kucharscy Piekarnia Lubienia; Piekarnia „Wacyn” Radom; „Atos” Hurtownia Radom; Irena Michałek Iłża; Auto Naprawa Remigiusz Stelmach Krzyżanowice; Halina i Gustaw
Góralscy Iłża; Waldemar i Joanna Stelmach Krzyżanowice; ks. Zdzisław
Kałuziński; B. W. Woźniak – sklep wielobranżowy Iłża; A. Sikorski – cukiernia
Iłża; P.P.H.U. „Mamba” s.j. Zdzisław i Waldemar Mroczkowski, Ewa Kaleta
księgarnia Iłża, Hurtownia „Bambi”, Nadleśnictwo Starachowice, Inerdental
Katarzyna Kargol Kuszewska, Art Aalbers – Holandia, Stanisław Zaleski Starachowice, Szczepan Krakowiak piekarnia Błaziny Dolne, Kazimierz Woźniak
SBM Łucznik, Karol Frieman RTBS Administrator.

Biuletyn został wydany dzięki wsparciu:
Nadleśnictwa Marcule, „Skar-Pol” II Skaryszew
i Zakładu Kamieniarskiego „Kamar” Szczepan Kowalski
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ILE
KOSZTUJE

ŻYCIE?

Caritas Diecezji
Radomskiej w roku 2011
udzieliła pomocy ponad:
600 chorym
(leki, opieka, sprzęt)
2000 dzieciom
(wypoczynek, adopcja)
19 000 ubogim (żywność)
80 000 gorących posiłków
1500 porad
psychologiczno-prawnych

www.radom.caritas.pl
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