
Mija trzydzieści lat posługi Caritas w archidiecezji poznańskiej, od 
czasu jej reaktywowania. Nie sposób przywołać wszystkich jej pól 
zaangażowania, wydarzeń, dzieł, akcji, ogromu posługi miłosier-
dzia czynionej w duchu miłości do Boga i do ludzi. 
W kręgu jej zainteresowania są wszyscy: dzieci, młodzież, rodziny, 
dorośli i seniorzy, ludzie chorzy i cierpiący, samotni i odrzuceni, ci, 
którzy stracili wszystko w wyniku katastrof czy wypadków, i ci, któ-
rzy chcą zmienić swoje życie. To dla nich i z myślą o nich pracowni-
cy i rzesze wolontariuszy każdego dnia podejmują trud przemiany 
świata na lepszy, bardziej przyjazny i ofiarny. 
Caritas jest przestrzenią porozumienia, bezinteresowności, wymia-
ny darów nie tylko materialnych, ale i dobra, które wymyka się ja-
kimkolwiek formom zapłaty. Jest tam miejsce dla wszystkich: dla 
tych, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, pociechy, jak i dla tych, 
którzy pragną służyć i dawać nadzieję innym ludziom. Tym, który 
stoi w centrum wszelkich naszych poczynań jest nasz Mistrz w czy-
nieniu dobra – Chrystus. Caritas znaczy miłość. 

Dobro jest zaraźliwe. Kiedy człowiek dzieli się nim z drugim, a ono 
w niezwykły wprost sposób mnoży się i pączkuje. Dobro, jak pięk-
no, wypełnia pustą przestrzeń i nadaje jej wartość.
Gdyby nie Boża opieka i ludzka hojność, nic byśmy nie mogli zrobić.  
Wolontariusze, darczyńcy, współpracownicy zaangażowani w cha-
rytatywne dzieło dla dobra bliźnich, osoby prywatne i instytucje 
– to dzięki nim piękno i dobro rozprzestrzeniają się w przestrze-
ni smutku, beznadziei i bezsensu, i poruszają serca. Chrześcijanie, 
którzy są solą ziemi, zdolni są ukazywać swoim życiem prawdziwe 
i piękne oblicze Boga. 
Wszystkim za wszelkie dobro, za okazaną pomoc i włączenie się 
w dzieła miłosierdzia Caritas składam serdeczne Bóg zapłać!

dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

Caritas
Światowy 
Dzień Ubogich

15 listopada to IV Światowy Dzień Ubogich. 
Papież Franciszek w swoim orędziu mówi, że 
„ubóstwo ma różne twarze, które domagają 
się uwagi pod jednym, szczególnym wzglę-
dem: w każdej z nich możemy spotkać Pana 
Jezusa, który objawił nam, że jest obecny 
w swoich najmniejszych braciach”. Nie po-
winniśmy o tym zapominać przede wszystkim  
teraz, w sytuacji epidemii koronawirusa.

Każdy z nas może coś podarować osobie ubo-
giej czy bezdomnej. Może to być: modlitwa, 
Msza św. w jego intencji, post, uśmiech lub po 
prostu zwykłe dostrzeżenie cierpiącego.

W tym roku nasze działania w ramach Ty-
godnia Ubogich z powodu epidemii zostały 
mocno ograniczone. Skupiliśmy się na zor-
ganizowaniu spotkań potrzebujących z leka-
rzem pierwszej pomocy oraz rozdaliśmy im 
potrzebne rzeczy, jak: koce, skarpetki, termo-
sy i naczynia wielokrotnego użytku na zupę, 
którą mogą otrzymać w naszych poznańskich 
jadłodajniach. 
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Podsumowanie zbiórek:

Walka z epidemią koronawirusa
Na początku pandemii COVID-19 zorganizowaliśmy 4 
zbiórki mające na celu wsparcie służby medycznej oraz 
domów pomocy społecznej. 

Pierwsza zbiórka, którą udało się zakończyć w ciągu 3 
dni, była przeznaczona na zakup respiratora dla Szpi-
tala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Udało 
się uzbierać 100 tys. zł. Dzięki wsparciu ofiarodawców 
szybko przeprowadziliśmy zbiórkę na środki dezyn-
fekujące do poznańskich karetek.  Po 15 tysięcy zło-
tych przekazaliśmy na rzecz wyposażenia pojazdów 
w dwóch poznańskich placówkach medycznych: Szpi-
tala Klinicznego im. Karola Jonschera oraz Szpitala Kli-
nicznego im. Heliodora Święcickiego. Pomocy w tym 

czasie potrzebowały również domy pomocy społecz-
nej, których podopieczni stanowili największą grupę 
ryzyka. Zorganizowaliśmy zbiórkę na środki dezynfeku-
jące, ochronne oraz zabezpieczające dla trzech domów 
pomocy społecznej w Poznaniu oraz  jednego w Wie-
leniu – udało się zebrać ponad 60 tysięcy złotych. Do 
DPS-ów trafiły maseczki, kombinezony ochronne, ręka-
wiczki oraz płyny do dezynfekcji. 
Wielkim gestem miłosierdzia wykazali się również ka-
płani oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej 
Archidiecezji Poznańskiej, przekazując jałmużnę wielko-
postną na rzecz szpitala zakaźnego w Poznaniu. Na ten 
cel zostało przekazane ponad 130 tys. zł.

Pomoc dla Bejrutu
Po eksplozji 4 sierpnia w stolicy Libanu – Bejrucie – zor-
ganizowaliśmy zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych. 
Udało się zebrać bisko 80 tysięcy złotych, które prze-
kazaliśmy fundacji Domus Orientalis – Dom Wschodni. 
Wolontariusze fundacji na miejscu udzielali wsparcia 
ofiarom wybuchu. Do osób poszkodowanych trafiła po-
moc żywnościowa oraz medyczna. Z zebranych środ-
ków udało się również przeprowadzić kilka remontów 
domów, które ucierpiały w wyniku wybuchu. W ramach 
zbiórki w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która została 
przeprowadzona przed kościołami całej Archidiecezji 
przekazaliśmy za pomocą Caritas Polska 320 tys. zł.

Śniadanie wielkanocne 
Pomimo niesprzyjających okoliczności spowodowa-
nych pandemią koronawirusa 12 kwietnia zorganizowa-
liśmy śniadanie wielkanocne dla ubogich, samotnych 
i chorych w nieco innej formie. Nie można bowiem było 
zasiąść do wspólnego stołu w Niedzielę Zmartwych-
wstania. Pierwszy raz w historii paczki z żywnością 



Podsumowanie działań wolontariatu 
kryzysowego w czasie początkowej  
fazy epidemii koronawirusa:

864 zakupów zrobionych dla seniorów w trakcie 
pandemii;

438 obiadów wydaliśmy w trakcie pandemii dla 
chorych, starszych i niepełnosprawnych;

1700 dostarczonych maseczek dla seniorów; 
700 posiłków wydawanych osobom ubogim 

i bezdomnym każdego dnia w jadłodaj-
niach; 

35 seniorów otrzymywało dwa razy w tygo-
dniu darmową zupę z jadłodajni;  

196 rozwiezionych paczek żywnościowych dla 
seniorów będących w trudnej sytuacji ma-
terialnej i zdrowotnej; 

250 paczek dla osób objętych kwarantanną; 
402 obywateli Ukrainy, którzy po przyjeździe do 

Polski byli umieszczani na obowiązkowej 
kwarantannie bez żadnego wsparcia, zo-
stało objętych pomocą żywnościową w ra-
mach programu FEAD. 

odebrało tak wielu potrzebujących. W samej tylko ja-
dłodajni przy ul. Łąkowej, którą prowadzą siostry elż-
bietanki, było to ok. 500 osób. Na szczęście byliśmy na 
to przygotowani i każdy, kto przyszedł, otrzymał trady-
cyjne wielkanocne potrawy oraz paczkę żywnościową 
na wynos.

Tornister Pełen Uśmiechów dla Ukrainy 
W tym roku w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów 
przekazaliśmy 500 wypełnionych wyprawkami szkol-
nymi plecaków dla Caritas Kołomyja. Plecaki zostały 
przekazane dzieciom niepełnosprawnym, z rodzin do-
tkniętych powodziami, z rodzin wysiedlonych i ubogich. 
Dziękujemy Fundacji PZU, która była partnerem tego 
przedsięwzięcia, oraz parafiom i darczyńcom, którzy 
wsparli tę akcję.
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Pielgrzymka do Lourdes  
osób chorych, starszych 
i niepełnosprawnych

Hospicjum dla dzieci na Litwie 

Zachęcamy wszystkie osoby starsze, chore, niepełno-
sprawne do wzięcia udziału w pielgrzymce do Lour-
des. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 26-30.05.2021 r. 
Więcej informacji pod numerem  tel. 61 835 68 50 lub na 
stronie www.caritaspoznan.pl. 

W lutym otwarto pierwszy na Litwie oddział dziecięcy 
w Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Swój wkład 
w to wielkie dzieło, prowadzone przez Polkę, siostrę Mi-
chaelę Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, miała 
też Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Siostra Michaela Rak na Litwę przyjechała kilka lat 
temu. W kieszeni miała zaledwie kilka złotych. To dzięki 
jej wielkiemu sercu i zaangażowaniu od ośmiu lat w Wil-
nie działa hospicjum dla dorosłych, istnieje też hospi-
cjum domowe, ale pragnieniem siostry było otwarcie 
oddziału dziecięcego. Na Litwie z powodu nieuleczal-

nych chorób każdego roku umiera 120 dzieci. Hospicjum 
dziecięce mieści się w budynku, który powstał tuż obok 
placówki dla dorosłych.  Budowa oddziału dziecięcego 
nie byłaby możliwa bez ofiarności wielu ludzi, a zwłasz-
cza Polaków. Swój wkład mają też Wielkopolanie, bo 
dzięki zbiórce poznańska Caritas przekazała na budowę 
placówki 30 000 zł.
Warto dodać, że poznańska Caritas otrzymała wiel-
kie wyróżnienie podczas uroczystej gali, która była 
zwieńczeniem uroczystości otwarcia dziecięcego  
oddziału.


