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"Jeśli chcesz znaleźć 
źródło, 
Musisz iść do góry, pod 
prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, 
nie ustępuj, 
Wiesz, że ono musi tu 
gdzieś być - 
Gdzie jesteś, źródło?... 
Gdzie jesteś, źródło?! 
Cisza..." 

Św. Jan Paweł II 
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Nie wszystkich głodnych nakarmiliśmy, nie mieliśmy 

tyle środków, by potrzebom wszystkich zaradzić, ale 

byliśmy przy nich - mówi ks. Arnold Drechsler, dyrektor 

Caritas Diecezji Opolskiej. W Polsce rozpoczyna się Rok 

Caritas, organizowany w związku z 25-leciem reakty-

wowania tej największej, kościelnej, charytatywnej or-

ganizacji w naszym kraju. 

Zdaniem dyrektora opolskiej Caritas, po 25 latach dzia-

łalności kościelnej organizacji dobroczynnej, wśród wie-

lu jej pracowników i wolontariuszy dojrzewa świado-

mość, że "istnieje sens pracy, nawet jeżeli ta praca jest 

statystyczną przegraną". - To znaczy, pacjent nam zmarł 

mimo, że podłączaliśmy wiele kroplówek, wdrożyliśmy 

wiele procedur medycznych. Pacjent zmarł, ale my byli-

śmy przy nim do końca - wyjaśnia ks. Drechsler. 

"Nie wszystkich głodnych nakarmiliśmy, dalej chodzą 

biedni ludzie po ulicach, dalej są osoby w potrzebie, nie mieliśmy tyle środków, by 

wszystkich potrzebom zaradzić, ale byliśmy przy nich" - podkreśla kapłan. 

"Oni nie zostali sami i nawet jeżeli nie mogliśmy materialnie im pomóc, wydobyć z nędzy, 

obecność, nasze przytrzymanie za rękę, było dla nich liną, której mogli się trzymać" - do-

dał ks. Drechsler. 

W jego opinii w kolejnych 25 latach Caritas powinna kierować się bardziej zwłaszcza w 

stronę zadań, na których realizację jest bardzo mało środków. - Widzimy w tej chwili taką 

tendencję: istnieją tłumy osób i instytucje, które wydzierają sobie pieniądze na realizację 

jakichś zadań. Są ogłaszane konkursy, niektóre dysponują dużymi środkami, które mają 

tym problemom zaradzić. Ale istnieją zadania, na które nie ma pieniędzy. To głównie po-

moc dla bezdomnych i umierających, „którzy i tak muszą umrzeć” - tak powiadają. I tam 

powinien być Caritas. Tam potrzeba tej arystokracji wolontariuszy. Po tych 25 latach pra-

cy dla nich nie zabraknie - zaznaczył dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. 

Reaktywowana 25 lat temu w Polsce kościelna Caritas jest obecnie największą organiza-

cją charytatywną. Jest też najchętniej wspieraną. Z opublikowanych niedawno badań TNS 

OBOP wynika, że jest też najpopularniejszą i najchętniej wspieraną. Aż 43 proc. respon-

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  18 stycznia 2014 
800  +8 r.ś. Janina Gorczyńska 
930 + Henryk Kapusta 
1100  + 6r.ś. Wojciech, 30r.ś. Stanisław Wiczębach 
1230 + 7r.ś. Agnieszka Olszewska i Alojzy Olszewski 
1800  + Michał Nowak 2r.ś. 
Poniedziałek, 19 stycznia 2014 
700 
1200 + Marek Najdek 
Wtorek, 20 stycznia 2014 
700 + Irena Budzińska 
1200   
Środa, 21 stycznia 2014 
700 + Irena Orłowska 
1200 o bł. Boże dla Agnieszki z okazji imienin 
Czwartek, 22 stycznia 2015 
700  + Wanda Deja 
1200 + Paweł Przydalski 
Piątek, 23 stycznia 2015 
700   
1200 ++ Stanisław, Katarzynę i Leonardę 
Sobota, 24 stycznia 2015 
700 + Irena Budzińska 
1200 
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dentów zapytanych o organizację, którą byliby skłonni wesprzeć finansowo wskazało na 

Caritas. „Im więcej osób będzie się interesowało i angażowało w pracę charytatywną tym 

społeczeństwo będzie bardziej się zmieniać” - skomentował te wyniki ks. Subocz, dyrek-

tor Caritas Polska. 

W ciągu 25 lat działalności udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne 

oraz Caritas Polska świadczą pomoc we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Caritas orga-

nizuje także szereg ogólnopolskich akcji będących odpowiedzią na problemy społeczne. 

Ponadto angażuje się na rzecz ofiar katastrof naturalnych w Polsce i na świecie oraz kon-

fliktów zbrojnych na świecie. Tylko w 2014 roku Caritas Polska realizowała projekty po-

mocy w 20 krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i innych. 

W Polsce Caritas prowadzi niemal 900 wyspecjalizowanych placówek. W 5 tys. parafii 

działają Parafialne Zespoły Caritas, których członkowie każdego dnia troszczą się o swo-

ich sąsiadów. W pracę Caritas zaangażowanych jest w sumie ok. 100 tys. wolontariuszy. 

Unikalne w skali światowej są Szkolne Koła Caritas. Jak zauważył ks. Subocz koła te for-

mują młodzież, bowiem ważnym jest, by nie tylko pomagać, ale także samemu się formo-

wać, by nie zabrakło wewnętrznej motywacji. 

„Pragniemy, by jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej pracy, ale i potrzebach tych, 

których wspomagamy” - wyjaśnia motywacje związane z Rokiem Caritas dyrektor Caritas 

Polska. 

Każdy z 12 miesięcy roku będzie poświęcony jednej z aktywności Caritas i świętowany w 

poszczególnych Caritas diecezjalnych. W styczniu organizacja chce zwrócić uwagę na 

niepełnosprawnych. W diecezjach siedleckiej i łódzkiej ukazywana będzie praca na rzecz 

tych właśnie osób, by uwrażliwić na potrzeby niepełnosprawnych. W kolejnych miesią-

cach Caritas będzie zwracała uwagę na los bezdomnych, dzieci, bezrobotnych czy chorych 

w hospicjach. 

Mottem Roku Caritas jest hasło „Caritas dla rodziny”. Wydarzeniem centralnym Roku 

będzie w październiku międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Rodzina troską Cari-

tas”. Weźmie w niej udział przedstawiciel Papieskiej Rady „Cor Unum”. „Problemy biedy 

łączą się właśnie z rodziną” - powiedział ks. Subocz, stąd chęć zwrócenia uwagi w Roku 

Caritas na problem rodzin. 

Dyrektor Caritas Polska zauważył, że obecnie poważnym problemem w naszym kraju jest 

starzenie się społeczeństwa. Jego zdaniem musimy się przygotować na „geriatryczne tsu-

nami”, a więc już teraz tworzyć odpowiednie ośrodki, które będą mogły zaoferować po-

moc osobom starszym i samotnym, tym bardziej, że sytuacja demograficzna nie napawa 

optymizmem. W tym kontekście ks. Subocz zwrócił uwagę na konieczność wspierania 

rodziny, która - jeśli będzie dobrze funkcjonowała - będzie również opiekować się swoimi 

starszymi członkami. 

Swoje błogosławieństwo na Rok Caritas w Polsce przekazał papież Franciszek. Natomiast 

patronatem honorowym jubileusz objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zaprosze-

nie do przewodniczenia komitetowi honorowemu Roku Caritas przyjął Prymas Polski abp 

Wojciech Polak. Specjalne kartki pocztowe ze znaczkiem z okazji Roku Caritas przygoto-

wała Poczta Polska. 

Święci znani… i nie znani 

Feliks z Noli, prezbiter 

Feliks żył w III w. Informacje na jego temat znamy z pism jego rodaka, św. 

Paulina z Noli (353-431), który zawdzięczał mu swoje nawrócenie i napisał na 

jego cześć kilka poematów. 

Feliks był Syryjczykiem, synem legionisty rzymskiego Hermiasa, który osiedlił 

się w Noli, na południe od Neapolu. Tam urodzili się jego synowie. Feliks po-

święcił się służbie Bożej, a jego brat obrał po ojcu zawód legionisty-żołnierza. 

Kiedy Feliks przyjął święcenia kapłańskie, wybuchło prześladowanie wyznawców Chrystusa za 

panowania Decjusza. Biskup Noli, Maksym (późniejszy święty), opuścił wówczas potajemnie 

diecezję, cały ciężar jej prowadzenia oddając w ręce Feliksa. Ten wkrótce został aresztowany i 

uwięziony. Według relacji św. Paulina - Feliks był torturowany. Jego poranione ciało wleczono 

po ostrych muszlach i skorupach. Udało mu się jednak ujść z więzienia. Ukrywał się przez pe-

wien czas w wyschniętej studni. Po śmierci Decjusza powrócił. Ponieważ jednak skonfiskowa-

no mu majątek rodzinny, żył z pracy swoich rąk. Po śmierci schorowanego Maksyma został 

wybrany na biskupa Noli, ale odmówił przyjęcia godności, proponując na to stanowisko Kwin-

tusa. Zmarł 14 stycznia około 260 roku, opłakiwany przez wszystkich. Chociaż zmarł śmiercią 

naturalną, określany był mianem męczennika przez św. Grzegorza z Tours; św. Augustyn na-

zywał go jednak wyznawcą. 

Grób Feliksa w Cimitile pod Noli stał się szybko ośrodkiem pielgrzymkowym. Nad tym grobem 

został uzdrowiony św. papież Damazy, o czym zaświadczył w poemacie napisanym na cześć 

świętego Feliksa. Kult Feliksa był również żywy w Rzymie, w bazylice in Pincis. Jest patronem 

miasta Nola i opiekunem zwierząt domowych. Św. Feliksa wzywa się, aby chronił przed krzy-

woprzysięstwem, kłamstwami, fałszywymi świadkami i chorobami oczu. 

W ikonografii przedstawiany jest w towarzystwie anioła. Obok niego pająk - symbol roztrop-

ności, ostrożności, ocalenia - bowiem otwór studni, gdzie św. Feliks spędził kilka miesięcy, był 

osłonięty pajęczyną, która ochroniła go przed prześladowcami. 

 

HUMOR 
W domu naprzeciwko mieszka muzułmańska rodzina. Wczoraj 
do mnie przyszli. 
- Twoje ozdoby świąteczne nas obrażają. 
- I to jest wasz największy problem. Wszystko co jest inne wam 
przeszkadza. Jak możecie być aż tak nietolerancyjni? Przeszkadza wam nawet cho-
inka i lampki. 
- Nie przeszkadzają nam same lampki. Przeszkadza nam, że ułożyłeś z nich napis 
"Araby do domu!" 
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