Daj się kształtować Miłości
Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w roku szk.
2012/ 2013 angażuje ok. 60 wolontariuszy, uczniów naszej szkoły,
którzy najczęściej kosztem wolnego czasu pomagają najbardziej
potrzebującym zarówno poprzez udział w akcjach organizowanych
przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, lokalne media, jak i podejmowanych
z własnej inicjatywy.
Opiekunami Szkolnego Koła Caritas są: Ks. Piotr Mucha, P. Anna Olszewska – Maślanka, P.
Agnieszka Bieniasz, natomiast w skład Zarządu wchodzą: przewodnicząca - Agata
de Tournelle, kl 1bt i z-cy przewodniczącej: Szymon Działowski, kl. 1bt oraz Klaudia
Wiech, kl 2ct
W bieżącym roku szkolnym mamy już za sobą takie
wydarzenia, jak:






Olimpiada dla niepełnosprawnych
Kwesta uliczna z okazji obchodów XII Dnia
Papieskiego – Jan Paweł II Papież Rodziny
Kwesta na cmentarzach parafialnych
13 Wielka Uliczna Zbiórka Darów
„Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę"
„Tak Pomagam" – ogólnopolska zbiórka
żywności prowadzona przez Caritas

Szczególne miejsce wśród naszych działań zajmuje pomoc w przygotowaniu Wigilii oraz
Śniadania Wielkanocnego dla bezdomnych i ubogich w Schronisku św. Brata Alberta
w Rzeszowie. W Wielką Sobotę wybieramy się 15-osobową grupą, żeby od 9 rano pomóc przy
nakrywaniu stołów, nastepnie podawaniu przysamaków świątecznych przygotowanych przez
kuchnię w Schronisku dla tych, którzy nie będą maogli spędzić świąt w gronie rodzinnym,
a zostali objęci opieką przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Schronisko przy ul. Jana Styki. Po
śniadaniu szybkie sprzątanie i powrót do naszych domów, żeby tam dokończyć ostatnie
przygotowania do świąt wielkanocnych.

Reprezentacja naszego Koła, jak co roku w święto patronalne Caritas pojedzie do Łagiewnik
w sobotę przed niedzielą Miłosierdzia Bożego na Ogólnopolski zjazd Kół Caritas.
Ponaddto kilka uczennic z kl. 2bt i kl. 2ct przez cały rok pomaga opiekunkom świetlicy przy
Szkole Specjalnej im. Unicef, a w grudniu zawieźliśmy upominki zebrane od społeczności

naszej szkoły dla dzieci z tej świetlicy.
W miarę możliwości i chęci organizujemy ogniska integracyjne lub
wspólne wyjazdy turystyczno-rekreacyjne.
W Szkolnym Kole Cariras uczymy się innej ekonomii – ekonomii
miłości, która paradoksalnie poprzez dawanie nas ubogaca.
Kierujemy się mottem, które towarzyszyło św. bratu Albertowi
Chmielowskiemu- „Daj się kształtować Miłości", Bogu, który uczy
nas być lepszymi i daje nam do tego nie tylko siły, ale i radość
z bycia dla dugiego bratem i przyjacielem.
Zapraszamy !
SZKOLNE KOŁA CARITAS „Formacja chrześcijańska poprzez działanie!"
Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice "Deus caritas est" przypominał, że Caritas
chrześcijańska jest obowiązkiem Kościoła jako wspólnoty oraz poszczególnych wiernych. Jest
ona świadectwem wierności Chrystusowemu przykazaniu miłości bliźniego oraz stanowi
konkretną odpowiedź na potrzeby ubogich. Podczas spotkania z biskupami polskimi zwrócił
uwagę na to, że angażowanie młodzieży w pracę charytatywną stanowi wielką szansę
duszpasterską.
W przesłaniu biskupów polskich czytamy: Wychowanie do wiary musi polegać przede wszystkim
na rozwijaniu właśnie tego, co jest w człowieku dobre. Wielką zatem szansą wychowawczą jest
rozwijanie
wolontariatu,
który
będzie
inspirowany
duchem
ewangelicznym.
Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły
(podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), która włącza się w działalność
charytatywną,
opiekuńczą
i
wychowawczą
prowadzoną
przez
Caritas.
Członkami Kołą mogą być uczniowie, którzy akceptują Regulamin Szkolnego Koła Caritas.
Szczegółowe informacje na temat Szkolnych Kół Caritas można znaleźć na stronie internetowej
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w menu głównym - Dokumenty – "Regulamin Szkolnych Kół
Caritas".

