
Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w 
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i 
inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. 
Osowej. 

Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521
Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 

   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

UWAGA! Biblioteka parafialna jest czynna wraz z kancelari¹ 
00 00parafialn¹ we wtorki, œrody i czwartki w godzinach od 19  do 20 .
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£aski chrztu dost¹pi³o  77 (70) dzieci.

Do I Komunii przyst¹pi³o  90 (78)  dzieci.

Do bierzmowania przyst¹pi³o 110 (135) gimnazjalistów.

W czasie œlubnych mszy œwiêtych zwi¹zki ma³¿eñskie 
zawar³o 16 (28) m³odych par; podkreœliæ nale¿y 
tendencjê spadkow¹ w ci¹gu kilku ostatnich lat.

Po¿egnaliœmy zmar³ych 37 (31) parafian.

(w nawiasach podano liczby z 2009 roku)

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(grudzieñ 2010):
£aski chrztu dost¹pili:
Andrzej Idzi Bluma – 12.12.2010
Nina Maria Leœniowska – 12.12.2010
Bartosz Chmielewski – 12.12.2010
Patrycja Bieszk – 25.12.2010
Franciszek Józef Bosowski – 25.12.2010
Franciszek Stanis³aw Bieszke – 26.12.2010
Sonia Marianna Jamroga – 26.12.2010

Sakramentalnym wêz³em ma³¿eñskim po³¹czyli siê:
Marek Socha i Krystyna Solnica – 30.12.2010

Do Pana odeszli:
Franciszek Rogowski, l.74
Ewa Rutkowska, l. 50

POMOC PARAFIALNEGO ZESPO£U CARITAS 
W ROKU 2010

POMOC DZIECIOM
Na do¿ywianie dzieci w szkole 15.744,- z³
Na zakup podrêczników i innych przyborów 2175,- z³
Dojazdy do szko³y (bilety), wyjazdy szkolne itp. 3544,- z³
Wypoczynek dzieci (letni i zimowy) 3030 z³
Pomoc dzieciom Afryki 1200,-z³
Razem 25.693,-z³

POMOC PARAFIANOM
Pomoc w utrzymaniu zdrowia 7493,-z³
Pomoc w zakupie opa³u 5260,- z³
Inna pomoc – zakup ¿ywnoœci, pomoc w op³aceniu rachunków za 
energiê, zakup œrodków czystoœci itp. 4228,-z³
Razem 16.981,-z³
OGÓ£EM 42.674,-z³

Opiek¹ PZ CARITAS w roku 2010 objêtych by³o 36 rodzin, 9 osób 
samotnych i ok 40 bezdomnych
       

Poza t¹ wymiern¹ form¹ materialnego wsparcia corocznie z 
okazji œwi¹t Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia wiele rodzin 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji korzysta z pomocy ¿ywnoœciowej 
dziêki tzw darowi o³tarza sk³adanym równie¿ przez naszych parafian.

Œwi¹teczne dary ¿ywnoœciowe trafiaj¹ ponadto na œwi¹teczne 
sto³y przygotowywane dla bezdomnych i samotnych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e œrodki które w formie pomocy PZ 
CARITAS przekaza³ potrzebuj¹cym, pochodz¹ z ofiar naszych 
parafian sk³adanych zarówno w comiesiêcznych zbiórkach oraz z 
okazji takich akcji jak Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom czy 
Ja³mu¿na Wielkopostna. Dlatego te¿ wszystkim ofiarodawcom 
sk³adamy serdeczne BÓG ZAP£AÆ.

2. LUTY - OFIAROWANIE PAÑSKIE

UWAGA  DLA  M£ODZIE¯Y  GIMNAZJUM!
   W dniach 11-13. lutego b.r. odbêd¹ siê rekolekcje dla m³o-
dzie¿y przygotowuj¹cej siê do przyjêcia sakramentu bierzmo-
wania. Jest to wa¿ny etap bezpoœredniego przygotowania, 
dlatego obecnoœæ kandydatów jest obowi¹zkowa. Rekolekcje 
poprowadzi m³odzie¿ ze wspólnoty "Ikona Trójcy œw." z Gdyni 
D¹browy. Szczegó³y plan rekolekcji niebawem.
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Po zakoñczeniu Koronki przedstawiciel rodziny poprosi³ Ksiêdza 
Proboszcza o u¿yczenie relikwii œw.Faustyny do peregrynacji do Koœcio³a 
domowego. Ksi¹dz otworzy³ schowek w k¹ciku Mi³osierdzia Bo¿ego i 
przekaza³ go cz³onkowi rodziny ze s³owami: -Przekazujê wam te œwiête 
relikwie do waszego Koœcio³a domowego, aby œwiêta Faustyna odwiedzi³a 
wasz dom i aby wasza rodzina mog³a zbli¿yæ siê do Bo¿ego Mi³osierdzia i 
zawierzyæ Bogu Mi³osiernemu swoj¹ przysz³oœæ.

Przedstawiciel rodziny odebra³ relikwiarz w specjalnym etui i 
pokwitowa³ odbiór w Ksiêdze Peregrynacyjnej. Rodzina powróci³a do 
miejsca zamieszkania z relikwiarzem. Relikwiarz do dnia nastêpnego 
spoczywa³ w o³tarzyku domowym rodziny, gdzie odbywa³o siê czuwanie 
przy relikwiach, odmówienie Litanii do œw. siostry Faustyny oraz 
indywidualne modlitwy cz³onków rodziny.

Nastêpnego dnia, to jest w sobotê 8. stycznia rodzina przyby³a do 
górnego koœcio³a z relikwiarzem i przedstawiciel rodziny postawi³ go na 

00mensie. O godzinie 16  rozpoczê³a siê msza œwiêta, któr¹ odprawi³ Ksi¹dz 
Proboszcz w intencji rodziny. Ks. Wojciech odprawi³ mszê z formularza 
Bo¿ego Mi³osierdzia, a w homilii miêdzy innymi wyjaœni³, jakich ³ask 
Bo¿ych mo¿e spodziewaæ siê rodzina, poddaj¹c siê ufnie Mi³osierdziu 
Bo¿emu. Na zakoñczenie mszy œwiêtej nast¹pi³o b³ogos³awieñstwo 
relikwiarzem, a ka¿dy uczestnik tej mszy móg³ uca³owaæ relikwiarz.

Po mszy relikwiarz zosta³ procesyjnie przeniesiony do k¹cika 
Mi³osierdzia Bo¿ego, a Ksi¹dz Proboszcz wstawi³ relikwiarz do schowka. 

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê odœpiewaniem: Jezu ufam Tobie!
Pielgrzymka relikwii œw. siostry Faustyny zosta³a zorganizowana w 

naszej wspólnocie dziêki inicjatywie grupy parafian. S¹dz¹c z liczby 
zg³oszeñ w Ksiêdze Peregrynacyjnej, inicjatywa ta zosta³a  spontanicznie 
przyjêta przez naszych parafian.

JJ

PEREGRYNACJA  RELIKWII  ŒW. SIOSTRY  FAUSTYNY
W  NASZEJ  PARAFII  ROZPOCZÊTA!

W pi¹tek 7. stycznia, po Koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego o godzinie 
0015 , rozpoczê³a siê w naszym koœciele peregrynacja relikwii œw. siostry 

Faustyny. Rodzina, która jako pierwsza zg³osi³a siê do tego nabo¿eñstwa, 
do peregrynacji przygotowa³a siê ju¿ w czwartek.

W pi¹tek rodzina ta przyby³a do górnego koœcio³a na Koronkê do  
Bo¿ego Mi³osierdzia. Ksi¹dz Proboszcz rozpocz¹³ nabo¿eñstwo od s³owa 
wprowadzaj¹cego, w którym szczegó³owo wyjaœni³ znaczenie 
pielgrzymek relikwii œw. Faustyny do Koœcio³ów Domowych w naszej 
parafii. Nastêpnie o prowadzenie Koronki poprosi³ cz³onków rodziny.

BEATYFIKACJA
JANA  PAW£A  II

Benedykt XVI promulgowaù 
dekrety Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, w tym 

dejret dotyczàcy cudu 
przypisywanego 

wstawiennictwu Sùugi 
Boýego Jana Pawùa II. 

Beatyfikacja Jana Pawùa II 
odbædzie siæ 1 maja b.r.
w Niedzielæ Miùosierdzia 

Boýego.

KORONKA  W DNIU 07.01

PROŒBA O U¯YCZENIE RELIKWII

PRZEKAZANIE RELIKWII

B£OGOS£AWIEÑSTWO PO MSZY ŒW. W DNIU 08.01
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KRONIKA  PARAFIALNA
Apelujemy do naszych parafian, aby poszperali w swoich albumach, 

archiwach domowych. Uzupe³niamy bowiem Kronikê Parafialn¹ i brakuje 
nam zdjêæ z ró¿nych wydarzeñ parafialnych w latach osiemdziesi¹tych 
ubieg³ego wieku. Nie mamy na przyk³ad ani jednego zdjêcia z lat 1980 -1982 
z pocz¹tków istnienia naszej Parafii: z budowy kaplicy, pierwszej mszy 
œwiêtej na r¿ysku, z nabo¿eñstw w kaplicy, œlubów, pierwszej komunii 
dzieci, pierwszych zajêæ w salkach katechetycznych w 1981 roku. Mamy 
nieco zdjêæ z budowy koœcio³a od roku 1983, dziêki archiwum naszego 
fotografa, Pana Feliksa Najbara, Niestety, czeœæ jego archiwum, w³aœnie z lat 
1980 - 1982,  zaginê³a.

Proszê, zw³aszcza naszych seniorów, o wypo¿yczenie, dos³ownie na 
parê godzin, w celu zeskanowania, zdjêæ, slajdów lub negatywów z 
powy¿szego okresu. Proszê o kontakt telefoniczny 585527109 lub e-
mailowy jurbaja@op.pl .

Jan Juranek

Klikniêcie wywo³uje zestawienie imion wszystkich aktualnych duszpasterzy; 
klikniêcie konkretnego duszpaterza udostêpnia jego krótkie CV oraz zdjêcie. 
Mo¿na równie¿ klikniêciem przywo³aæ by³ych naszych ksiê¿y wikarych; 
mo¿na siê, miêdzy innymi, dowiedzieæ dok¹d zostali przeniesieni.

Klikniêcie przywo³uje aktualny wykaz intencji mszalnych na bie¿¹cy tydzieñ; 
pokazane s¹ tak¿e msze, które nie maj¹ intencji (zaznaczone w wykazie jako intencje 
wolne). Zamówiæ intencjê mszaln¹ mo¿na po ka¿dej mszy œwiêtej w zakrystii.

Klikniêcie przywo³uje podleg³e menu do wyboru:
Msze œwiête - aktualny uk³ad godzin Eucharystii w niedziele, œwiêta i dni powszednie.
Nabo¿eñstwa - terminy i godziny rozpoczêcia innych nabo¿eñstw w naszej parafii.

Klikniêcie przywo³uje submenu: Grupy, Kancelaria, Historia Parafii, Statystyki i Peregrynacja.
Grupy>> - ten przycisk przywo³uje podleg³e menu zawieraj¹ce  13 nazw grup dzia³aj¹cych w naszej Parafii: 
Ministranci, Chór, Effatha, Allegretto, DM Emaus, Caritas, Wspólnota AA"Barka", Wspólnota Marana Tha, 
Koœció³ Domowy, Neokatechumenat, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ró¿e Parafialne, Semper Fidelis. 
Przywo³anie konkretnej grupy wyœwietla tekst opisuj¹cy dan¹ grupê oraz sposób kontaktu z grup¹.
Kancelaria - zawiera informacje o terminach otwarcia kancelarii parafialnej oraz opis procedur za³atwiania chrztu, 
ma³¿eñstwa konkordatowego, pogrzebu itp.
Historia Parafii  - mo¿na tu znaleŸæ krótki tekst opisuj¹cy historiê powstania i dzia³ania naszej Parafii.
Statystyki - s¹ tu liczby udzielonych chrztów, iloœci dzieci pierwszokomunijnych, liczba bierzmowanych, 
udzielonych ma³¿eñstw i pogrzebów w poszczególnych latach. Zestawienie to jest prowadzone od roku 1991.
Betania - na tej stronie przedstawiony jest ramowy program dzia³alnoœci Klubu BETANIA.
Peregrynacja - ta strona zawiera terminy peregrynacji relikwii œw. siostry Faustyny w naszej parafii, krótki wyk³ad 
na temat kultu relikwii w Polsce oraz szczegó³owy scenariusz peregrynacji relikwii œw. siostry Faustyny do 
Koœcio³a Domowego.

Klikniêcie przywo³uje submenu: Og³oszenia Parafialne, Wydarzenia Parafialne, Remonty, Zapowiedzi przedœlubne.
Og³oszenia Parafialne - obecnie jest tu 31 stron zawieraj¹cych ponad 900 og³oszeñ od 30.11.1999 roku.
Wydarzenia Parafialne - obecnie jest 10 stron zawieraj¹cych 297 wydarzeñ od 09.12.2002 roku.
Remonty - jedna strona, na której w 2010 roku rozpoczêto gromadziæ informacje o remontach koœcio³a parafialnego.
Zapowiedzi przedœlubne - umieszczane s¹ od miesi¹ca stycznia do grudnia danego roku.

Naciœniêcie przycisku START pozwala powróciæ na stronê g³ówn¹ z dowolnej strony witryny.

WITRYNA  ZBAWICIELA  CZ. I
      Pragniemy naszym Czytelnikom pokazaæ stronê g³ówn¹ witryny www.zbawiciel.gda.pl oraz poinformowaæ w jaki sposób mo¿na uzyskaæ 
dostêp do informacji na poszczególnych stronach parafialnej witryny. Dwie pierwsze czêœci naszej publikacji opisz¹ podstawowe przyciski 
przy nag³ówku strony g³ównej, a wiêc sposób dostêpu do wiêkszoœci stron witryny, trzecia czêœæ opisze ca³¹ stronê g³ówn¹.

Bo¿e Cia³o 1983 Foto: F. Najbar



  WYDAWCA: PARAFIA  p.w.  CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.   Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk sponsorowany ES-GRAF.           
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
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K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

Historia Harcerstwa Polskiego
odc. 16.  (schy³ek PRL - u)

W poprzednim odcinku pisa³em o powstaniu w 1980 r., po 
Porozumieniach Sierpniowych, Krêgów Instruktorów Harcerskich im. 
Andrzeja Ma³kowskiego /K.I.H.A.M./ Wspominamy o tym obecnie, w 
30. Rocznicê tego wa¿nego wydarzenia. Tak, jak  N.S.Z.Z. „Solidarnoœæ” 
zrobi³a wy³om w strukturach totalitarnego pañstwa, tak K.I.H.A.M.-y 
zrobi³y, a w³aœciwie zainicjowa³y, wy³om w zmodyfikowanym i 
zmonopolizowanym, przez w³adze PRL, Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego 
/ZHP „nowego”/. I choæ po wprowadzeniu przez gen. Jaruzelskiego w 
Polsce stanu wojennego K.I.H.A.M.-y uleg³y rozwi¹zaniu, zaowocowa³y 
najpierw strukturami podziemnymi /podobnie,jak w przypadku 
„Solidarnoœci” podziemnej/ lub pó³ konspiracyjnymi, a nastêpnie 
równie¿ legalnymi, integruj¹cymi liczne rzesze harcerek i harcerzy - 
doraŸnymi zwi¹zkami dobrej s³u¿by, jak¹ by³a Bia³a S³u¿ba w czasie 
kolejnych pielgrzymek do ojczyzny Papie¿a Jana Paw³a II oraz Harcerski 
Ruch Liturgiczny, nabieraj¹cy pod skrzyd³ami lubelskiego Koœcio³a 
charakteru harcerstwa katolickiego. W Stalowej Woli ksi¹dz wikary 
powo³a³ do ¿ycia „dru¿ynê” licz¹c¹ ponad 250 harcerzy. Wspiera³ go 
proboszcz Frankowski, póŸniejszy biskup /T.S. „Refleksje….”/. Do tych 
spontanicznych zmian przyczyni³ siê równie¿ niezale¿ny, oddolny ruch 
wielu dru¿yn ZHP, „Ruch Przysz³oœci Harcerstwa”, nie wywodz¹cy siê z 
K.I.H.A.M.-ów. W 1985 roku w centralnej Polsce powstaje ca³kowicie 
niezale¿na Polska Organizacja Harcerska, a w 1989 roku „Ruch 
Harcerstwa Rzeczypospolitej”. Jednak do g³êbokich zmian w ZHP 
/”nowym”/, a¿ do 1989 roku, nie dosz³o – w³adze Zwi¹zku, zdominowane 
przez dzia³aczy mianowanych przez w³adze PRL, wci¹¿ patrzy³y na 
swoich mocodawców, stosuj¹c politykê zachowawcz¹. Prze³om, ale 
specyficzny, nast¹pi³ dopiero w wyniku postanowieñ podjêtych przez 
uczestników „okr¹g³ego sto³u” w 1989 roku. Tym postanowieniom 
musimy poœwiêciæ kilka s³ów. Bo one decydowa³y nie tylko o prze³omie 
/”specyficznym”/ w ZHP, ale przede wszystkim o stanie ca³ego 

Harcerstwa w III RP, a tak¿e o aktualnym postrzeganiu przez Polaków tego 
zas³u¿onego ruchu wychowawczego dzieci i m³odzie¿y, obchodz¹cego 
w³aœnie 100. lecie istnienia

Strona rz¹dowa upiera³a siê przy monopolu ZHP, a niektórzy jej 
przedstawiciele uwa¿ali nadto, ¿e  ZHP powinno pozostaæ w sferze 
instytucji pañstwowych / „ harcerstwa nie oddamy” ! /. Zdecydowana 
postawa strony solidarnoœciowej, aby ZHP uwolniæ od ingerencji w³adz 
pañstwowych, doprowadzi³a do kompromisowego ustalenia, które zosta³o 
zapisane jak nastêpuje: „Pluralizm zwi¹zków i stowarzyszeñ m³odzie¿y. 
Spo³eczna, ekonomiczna, zdrowotna i kulturowa sytuacja m³odzie¿y 
wymaga dynamicznych zmian. Zmierzaæ siê powinno do wyzwolenia 
spo³ecznej energii i zaradnoœci œrodowisk m³odzie¿y dla uczynienia z 
naszego kraju miejsca, gdzie chce siê ¿yæ, uczyæ i pracowaæ, zaspakajaæ 
osobiste i grupowe aspiracje, bez szukania szans ¿yciowych na emigracji 
(sic !). Umo¿liwienie wszystkim œrodowiskom m³odzie¿y, w tym m³odzie¿y 
szkolnej, stania siê podmiotem aktywnoœci i praktyczna realizacja zasady 
swobodnego, nieskrêpowanego stowarzyszania siê jest warunkiem 
demokratycznego ³adu spo³ecznego, w przysz³oœci tak¿e – gospodarczej 
pomyœlnoœci Polski. Jest to warunek stworzenia œrodowisk wychowawczych 
sprzyjaj¹cych kszta³towaniu i samokszta³ceniu uczestników spo³eczeñstwa 
obywatelskiego. Konieczne jest zatem zniesienie ograniczeñ i wszelkich 
monopoli w funkcjonowaniu istniej¹cych i w tworzeniu nowych organizacji i 
stowarzyszeñ m³odzie¿y. Wszystkie one powinny mieæ mo¿liwoœæ 
zgromadzeñ, publikacji, okreœlania swoich metod pracy i atrybutów 
zewnêtrznych, identyfikuj¹cych te organizacje w ich otoczeniu. S¹dzimy, ¿e 
harcerstwo znajdzie odpowiadaj¹ce potrzebom wychowania ku 
podstawowym wartoœciom formy organizacyjne w warunkach 
kszta³towania nowego ³adu spo³ecznego.

Wyra¿amy przy tym nadziejê, ¿e nie bêdzie niczyj¹ intencj¹ 
wprowadzanie podzia³ów politycznych miêdzy dzieci. S¹dzimy, ¿e uznanie 
rodziny za podstawowe œrodowisko wychowawcze oraz skupienie pracy w 
organizacjach wychowawczych i samowychowuj¹cych wokó³ takich 
wartoœci jak podmiotowoœæ cz³owieka, sprawiedliwoœæ, wra¿liwoœæ na 
potrzeby innych, tolerancja dla pogl¹dów odmiennych od w³asnych, 
szacunek dla tradycji narodowych i pañstwowych, patriotyzm, dobrze 
bêdzie s³u¿yæ Polsce…….” /Ÿród³o: Instytut Pamiêci Narodowej, Warszawa 
2009/.                                                 c.d.n.  

Mieczys³aw Czajkowski

     Dalsze informacje w tej sprawie w naszym Zespole CARITAS.
*     *     *

     Wspomagany okresowo przez CARITAS (w okresie zimowym) ojciec 
samotnie wychowuj¹cy 5 – letniego syna poszukuje taniego mieszkania -  
mo¿e byæ w domku gospodarczym. W ramach op³aty mo¿e pomóc w 
ró¿nych pracach szczególnie w pracach wykoñczeniowych w 
budownictwie.

Tel  885 647 992 – p. Lech lub 511 170 172 (PZ CARITAS)

DZIEÑ  CHOREGO
    Dzieñ 11. lutego jest œwiêtem Matki Bo¿ej z Lourdes. 

Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem 
Chorego. Z tej okazji w naszej parafii od kilku lat sprawowana 
jest specjalna Msza œw. dla chorych po³¹czona z indywidualnym 
b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakramentem. W zwi¹zku z 
tym 

Ks Proboszcz i Parafialna CARITAS 
zapraszaj¹ chorych 11. lutego (pi¹tek) 

00
na godz. 10  do dolnego koœcio³a na 

mszê œwiêt¹ z b³ogos³awieñstwem 
chorych. 

    
Po mszy œw. Parafialny Zespó³ CARITAS zaprasza na 

skromny poczêstunek do klubu BETANIA.
Opiekunów chorych prosimy o u³atwienie podopiecznym 

uczestnictwa w tym nabo¿eñstwie i spotkaniu.

INFORMACJE  
PARAFIALNEGO  ZESPO£U  CARITAS

     Do potencjalnych ofiarodawców wra¿liwych szczególnie na los dzieci 
kierujemy w imieniu Archidiecezjalnej CARITAS informacje o 
programie pomocy SKRZYD£A
    Ponad 650 tysiêcy polskich dzieci w szko³ach nie mo¿e skupiæ siê na 
lekcji z powodu g³odu, odrobiæ lekcji z powodu braku ksi¹¿ek, odnieœæ 
pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie staæ na kupno 
obuwia sportowego. Dla wielu z nich szko³a to codzienna walka ze 
wstydem, upokorzeniem i samotnoœci¹. W³aœnie dla takich dzieci powsta³ 
Program SKRZYD£A, którego celem jest zwiêkszenie szans 
edukacyjnych dla najubo¿szych uczniów poprzez objêcie ich 
kompleksow¹ opiek¹. 
ZA£O¯ENIA I CELE SKRZYDE£:
   SKRZYD£A to program d³ugoterminowej pomocy skierowany do 
dzieci - uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z 
powodu z³ej sytuacji materialnej w rodzinie wymagaj¹ pomocy w formie 
do¿ywiania w szkole, zakupu wyprawek z artyku³ami szkolnymi, 
dofinansowania do wycieczek szkolnych.
   Program proponuje objêcie opieki finansowej nad dzieckiem przez 
firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowi¹¿¹ siê do 
wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru 
szkolnego.
  Program SKRZYD£A daje mo¿liwoœæ wyboru formy pomocy i 
dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a tak¿e do 
mo¿liwoœci finansowych sponsora.
   SKRZYD£A to program, do którego chcemy zaanga¿owaæ firmy i 
osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub 
jednorazowe wp³aty, obejm¹ opiek¹ konkretne dziecko, zg³oszone na listê 
Caritas przez pedagoga szkolnego.
     Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o w³¹czenie siê w nasz Program. 
Razem, z potrzeby serca i w ho³dzie polskiemu Papie¿owi, budujmy 
cywilizacjê mi³oœci.
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