Wrocław, dnia 14.12.2011 r.
L.dz. 1719/2011

KOMUNIKAT
do Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej

w sprawie utworzenia Parafialnej Fundacji Ochrony Życia
Kuria Metropolitalna Wrocławska niniejszym informuje, iż na mocy dekretu J.E. Księdza
Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego, z dniem 30 grudnia
2011 r. (Święto Świętej Rodziny), powołana została na terenie Archidiecezji Wrocławskiej
PARAFIALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Księdza Arcybiskupa Statutem, Fundacja nie posiada
statusu osobnego podmiotu prawa kościelnego. Stanowi natomiast wyodrębniony z ramach
przychodów poszczególnych parafii fundusz. Jego przeznaczeniem jest organizacja
skutecznej pomocy w ramach tychże parafii w zakresie określonym przez Statut.
Stosownie do art. 4 Statutu celem Fundacji jest:
1. Pomoc rodzinom, w tym szczególnie rodzinom wielodzietnym, którym brakuje
środków na utrzymanie
2. Ochrona życia poczętego, pomoc kobietom będącym w stanie błogosławionym oraz
matkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
3. Wspieranie instytucji służących rodzinie oraz różnych form aktywności parafii na
rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
Budżet Fundacji stanowić będą ofiary składane przez członków wspólnoty parafialnej.
Czas i formę zbiórki na ten cel określi Ksiądz Proboszcz. Budżetem dysponować będzie
zgodnie z decyzją i we współpracy z Księdzem Proboszczem Rada Parafialna lub też
Parafialny Zespół Caritas. Statut Fundacji przewiduje, iż jej działalność winna być ściśle
dokumentowana, z prawem członków wspólnoty parafialnej do informacji o formach
i zakresie udzielanej pomocy.
Fundacja stanowi kolejną, obok już istniejących, takich jak: Domy Samotnej Matki, Okno
Życia, Poradnie Rodzinne i Adopcyjne oraz działalność Caritas, formę zaangażowania
Kościoła na Dolnym Śląsku w promocję Ewangelii Życia.
Zatwierdzając Statut i udzielając swego błogosławieństwa dla tego szlachetnego dzieła,
Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski wyraża nadzieję, iż Parafialna Fundacja Ochrony
Życia, z racji na określony ramami parafii zakres terytorialny udzielanej pomocy, stanie się
widocznym znakiem i skutecznym wyrazem zatroskania Kościoła na poziomie parafii na
rzecz ochrony ludzkiego życia od poczęcia i wsparcia rodzin przeżywających szczególne
trudności.
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___________________________
Powyższy Komunikat należy przekazać do wiadomości wiernych,
w ramach ogłoszeń duszpasterskich po wszystkich Mszach św.,
w niedzielę 1 stycznia 2012 r. – w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

