Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
z okazji 20-lecia wznowienia działalności Caritas w Polsce
„Pamiętajmy o ubogich” (por. Ga 2,10)
Blisko dwadzieścia lat temu, 10 października 1990 r., Konferencja Episkopatu Polski
podjęła decyzję o wznowieniu działalności Caritas Polska. Instytucjonalna działalność
charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce została administracyjnie zlikwidowana przez
władze komunistyczne po II wojnie światowej. Obecnie w Polsce istnieją 44 Caritas diecezjalne,
których pracownicy i wolontariusze pełnią posługę wobec najuboższych.
Działalność charytatywna, obok misji nauczania i uświęcania, należy do istotnych zadań
Kościoła, każdej diecezji i parafii. Parafialne Zespoły Caritas działają w czterech tysiącach
ośmiuset ośrodkach duszpasterskich w Polsce. 46 tysięcy wolontariuszy organizuje pomoc dla
dzieci i dorosłych, opiekuje się chorymi, osobami niepełnosprawnymi i niedołężnymi. Od
piętnastu lat w całej Polsce działają Szkolne Koła Caritas, zrzeszające 44 tysiące dzieci
i młodzieży. To ogromna rzesza ludzi bezinteresownie niosących dobro bliźnim. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia za ich codzienną, samarytańską służbę ubogim
i cierpiącym. Jest ona znakiem wierności Ewangelii miłosierdzia, którą przyniósł i wypełnił sam
Chrystus oraz drogą wzrastania w świętości.
Szczególnie dziękujemy indywidualnym darczyńcom, firmom oraz instytucjom rządowym
i samorządowym za finansowe wspieranie programów i zadań Caritas. Dziękujemy wszystkim,
którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas Polska i diecezjalnych Caritas. Dzięki tym
funduszom można było pomóc wielu rodzinom.
Dziękujemy wszystkim, którzy hojnie odpowiadają na apele o pomoc na rzecz poszkodowanych przez klęski żywiołowe i w konfliktach zbrojnych. Zbierane ofiary służą sfinansowaniu pomocy humanitarnej. Są wyrazem naszej solidarności z tymi, którzy stracili dorobek życia.
W roku ubiegłym Caritas Polska z zebranych środków pomogła ofiarom trzęsienia ziemi
we Włoszech (prawie milion zł), ofiarom powodzi na południu Polski (ponad 5 mln zł) i na
Ukrainie oraz poszkodowanym w wyniku trąby powietrznej. Ostatnio Polacy okazali wielkie
serce Haiti, przekazując za pośrednictwem Caritas Polska łącznie ponad 11 mln zł. Ta ofiarność
jest dowodem zaufania, jakim obdarzane są działania Caritas w kraju i na świecie.
24 kwietnia br. pracownicy i wolontariusze z całej Polski będą pielgrzymować do
krakowskich Łagiewnik, by dziękować Bogu za wszystko, co udało się dobrego uczynić wobec
ubogich. Główne obchody dwudziestolecia działalności odbędą się w Warszawie 21 maja, kiedy
to Caritas będzie dziękować osobom najbardziej zaangażowanym w niesienie pomocy bliźnim.
Prezydent Rzeczypospolitej i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski objęli patronat nad
uroczystościami.
Biskupi Polscy życzą pracownikom i wolontariuszom Caritas błogosławieństwa Bożego
w wypełnianiu przykazania miłości i zachęcają wszystkich wiernych do włączania się w misję
charytatywną Kościoła.
Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
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Zarządzenie
Powyższy Komunikat Konferencji Episkopatu Polski należy odczytać 11 kwietnia 2010 r. –
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej.
Wrocław, 27.03.2010 r.
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