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                                                                                              opr. Artur Salamon 
INFORMATOR 
WIELKANOCNY 2017 

       " Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może 

kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny ". 

                                                                  Święty Brat Albert Chmielowski 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 

RUCHU „MAITRI” W 2016 ROKU 

Szanowni Darczyńcy, drodzy Rodzice Adopcyjni!  

Po Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wkraczamy w kolejny rok. Jednym z jego patronów 

jest Święty Brat Albert Chmielowski. Postać, która nie tylko słowem, ale i czynem pokazała światu, 

co znaczy być prawdziwie miłosiernym i solidarnym z ubogimi. Ta prawdziwa solidarność 

zobowiązuje nas do traktowania najbiedniejszych jak siostry i braci, odrzucenia egoizmu i 

wyższości z powodu lepszej kondycji materialnej czy intelektualnej.  

Brat Albert miał prostą receptę na wyzbycie się owego egoizmu – miłość do Boga. Mówił 

bowiem: Kto nie kocha Boga, nie umie kochać ani swego bliźniego, ani swej rodziny, ani ojczyzny, 

ani ludzkości ( ...) Egoizm indywidualny tworzy egoizm rodzinny; egoizm rodzinny podkopuje 

miłość ojczyzny; egoizm narodowy żywi się nienawiścią do innych narodów (...); Miłość albo jest z 

Boga, albo jej nie ma wcale, czerpie ze źródła albo jest tylko zakłamaniem. Jeśli świat schodzi na 

manowce błędu i nie zna miłości, jakże wielka jest odpowiedzialność nas wszystkich katolików, 

którzy ją przyjmujemy do serca, żyjącą i wcieloną, w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi 

Pańskiej. (por. M. Winowska, Święty Brat Albert. Opowieść o człowieku, który wybrał większą 

wolność, Kraków 1992). 

Wdzięczni jesteśmy wszystkim drogim Darczyńcom, którzy w poczuciu odpowiedzialności 

za Kościół przez ostatni rok okazywali swą otwartość na potrzeby naszych podopiecznych. Dawali 

swą miłość poprzez pomoc materialną, ofiarowaną modlitwę i cierpienie, wolontariat i każdy trud 

związany z dziełami prowadzonymi przez Ruch „Maitri” i jego lubelską wspólnotę. Dziękujemy 

szczególnie nowym osobom, które włączyły się w dzieło „Adopcji Serca”. W imieniu wszystkich 

podopiecznych, ich opiekunów oraz misjonarzy składamy życzenia obfitego błogosławieństwa 

Zmartwychwstałego Pana i wszelkich potrzebnych łask.  

 W niniejszym „Informatorze Wielkanocnym” pragniemy przedstawić Państwu dokonania 

minionego roku i zachęcić do zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących. 2016 r. 

obchodziliśmy na Spotkaniu Krajowym w Częstochowie czterdziestolecie istnienia Ruchu „Maitri”. 

Z wielką radością informujemy, że Konferencja Episkopatu Polski mianowała Duszpasterza 

Krajowego Ruchu „Maitri”. Został nim ks. dr Andrzej Panasiuk z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 

który już jako kleryk był związany z naszym Ruchem. Załączamy zaproszenie Duszpasterza 

Krajowego do wzięcia udziału rekolekcjach dla członków, rodziców adopcyjnych, darczyńców i 

sympatyków Ruchu „Maitri”, które odbędą się w Rościnnie w Wielkopolsce od 29.04 do 3.05 2017 

r. (str. 6).  

Adopcja Serca. 

1 stycznia 2017 r. „Adopcją Serca” objętych było 323 dzieci, co oznacza wzrost o 16% w stosunku 

do stanu sprzed roku. Dzieci w szkole podstawowej i młodszych było 195, w szkole średniej – 118. 

W tym roku rozpoczęliśmy, w ramach „Adopcji Medycznej”, pomoc dla młodzieży i dzieci 

niepełnosprawnych z Aleppo w Syrii, których jest 10. Składka jest w tym przypadku wyższa i 

wynosi 26 Euro (można opłacać połowę składki – my wtedy szukamy drugiego ofiarodawcy dla 

tego samego dziecka). W całym 2016 r. wpłaty ofiarodawców wyniosły 376.393,13 zł (wzrost o 
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36%), 10 369 euro i 5 dolarów. Środki były przekazywane za pośrednictwem misjonarzy z 3 

zgromadzeń zakonnych do 5 placówek misyjnych w 5 krajach Afryki. Szczegółowe zestawienie 

przekazywanych kwot zawiera tab. 1. Łącznie przekazano 248.680,31 zł, 29.357,- Euro oraz 450,- 

USD.  Koszty administracyjne wyniosły 13 093,39 zł, co stanowi mniej niż 3,5% wpływów. 

Tabela 1: Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2016 r.  

 

Kraj/ośrodek misyjny/odpowiedzialna misjonarka/ 

zgromadzenie 

Kwota 

przekazana 

Kongo Dem./Ntamugenga/s. Agnieszka Gugała/Siostry od 

Aniołów 
125.300,- zł 

Kamerun/Esseng/s. Ewa Małolepsza/Siostry od Aniołów 
4.460,- EUR 

16.643,- zł 

Burundi/Bużumbura/s.Gabriela Droździel/Siostry 

Kanoniczki Ducha Św. 

5.040,- EUR 

450,- USD  

Rwanda/Nyakinama /s. Mirosława Leszkowska/Siostry od 

Aniołów 

4.512,- EUR 

2.900,- zł 

Uganda/Kampala/o. Otto Katto/Misjonarze Afryki 
1.065,- EUR 

3.568,40 zł 

Jednorazowe projekty pomocowe. 
Dzięki dobrowolnym wpłatom wielu ofiarodawców, nadwyżkom z wpłat na programy adopcyjne 

oraz zbiórkom przeprowadzanym w czasie akcji informacyjnych i niedzieli misyjnych udało się 

sfinansować jednorazowe projekty przesyłane przez misjonarzy:  

●   Budowa szkoły podstawowej – 10.000,- Euro oraz 44.200,- zł ośrodek misyjny Sióstr 

Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Gueleng w Kamerunie, s.Paulina Megier (więcej na 

str.3); 

●   Wyposażenie świetlicy dla dzieci - 4.603,31 zł - ośrodek misyjny Sióstr Kanoniczek Ducha 

Świętego de Saxia w Mirango-Bujumbura w Burundi, s.Gabriela Droździel    

●  Dożywianie dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej – 8.900,- zł. placówka misyjna w 

Esseng w Kamerunie, s. Elżbieta Lachowicz; 

●  Na ubogich i formację kandydatek – 6.678,90 zł - placówka misyjna Sióstr Misjonarek 

Apostolstwa Katolickiego w Doume w Kamerunie, s. Anna Kot; 

●  Zakup leków do ośrodka zdrowia – 9.694,- zł - placówka misyjna w Esseng w Kamerunie, s. 

Ewa Małolepsza; 

●  Pomoc dzieciom i zakonna formacja - 6.325,0 zł - placówka misyjna Sióstr Męki Pana naszego 

Jezusa Chrystusa w Bertoui-Enii w Kamerunie, s. Paulina Kuśmierzak; 

●  Zakup leków do ośrodka zdrowia – 5.000,- Euro - ośrodek misyjny Sióstr Kanoniczek Ducha 

Świętego de Saxia w Mirango-Bujumbura w Burundi, s. Teofila Tudryn;  

Aktualne projekty jednorazowe. 

 Budowa szkoły w Tonj w Sudanie Południowym – I etap budowy: 15 000 EUR, tytuł wpłaty: 

„Szkoła w Sudanie Południowym”; 

 Zeszyty dla szkoły w Essengu w Kamerunie – 500 EUR, tytuł wpłaty: „Esseng – zeszyty”; 

Wpłaty na ten cel można kierować na konto lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”. Nr konta: 76 

1240 2382 1111 0000 3926 0677. Dane konta: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum 

Misyjnym w Lublinie. 

Akcje informacyjne. 
W 2016 r. przeprowadziliśmy 7 akcji informacyjnych połączonych ze zbiórką pieniężną: 

 22.05 w Bazylice OO. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa w Lublinie (z s. Gabrielą 

Droździel ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego De Saxia); 
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 29.05 w parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie (z s. Anną Kot ze Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek Apostolstwa Katolickiego); 

  13.06 w parafii św. Józefa w Lublinie (z s. Ewą Małolepszą ze Zgromadzenia Sióstr od 

Aniołów); 

 19.06 w Bazylice OO. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa w Lublinie (z s. Pauliną 

Kuśmierzak ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa); 

 20.08 w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łagowie; 

 25.09 w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie (archidiecezja przemyska); 

 20 listopada 2016 r. w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej (archidiecezja 

warszawska); 

Kwoty składek w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podajemy orientacyjne kwoty składek w „Adopcji Serca” w różnych wariantach pomocy. Prosimy o 

porównanie z nimi swoich wpłat i ewentualne uzupełnienie zaległości.  

Tradycyjnie dziękujemy tym wszystkim, którzy płacą więcej, niż by to wynikało z wysokości 

podanej składki. Pozwala nam to na wsparcie dzieci, dla których nie znaleźliśmy jeszcze rodziców 

adopcyjnych, a także finansować jednorazowe projekty pomocowe zgłaszane przez misjonarzy.  

 

Zakończony projekt budowy szkoły w Gueleng – Kamerun 
                                         Drodzy ofiarodawcy budowy szkoły w Gueleng  

Oto dzisiaj, w kilku słowach pragnę zwrócić się do Was 

Drodzy Ofiarodawcy budowy szkoły w Gueleng.W 

sobotę, to było 18 marca, odbyło się uroczyste otwarcie 

budynku szkolnego z dwoma salami w Gueleng. Jak 

sami wyrazili to w podziękowaniu, że budynek ten został 

im ofiarowany jak manna z nieba. Ten wielki dar dla 

wioski Gueleng i nie tylko, bo dużo dzieci dochodzi z 

wiosek podległych, powstał dzięki Wam, Drodzy 

Przyjaciele misji. W dzień otwarcia szkoły, posadzili 

mnie na honorowym miejscu, które Wy powinniście zająć... Byłam bardzo zażenowana tym 

miejscem, bo za nic niezasłużonym. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie starania, posunięcia 

czynione w tym kierunku. Dziękuje tym Wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel, za ich 

wielkoduszne serce, które dzieli się z potrzebującymi! 

Budowa trochę się ociągała, ponieważ prace wykonane były przez ludzi miejscowych bez 

powierzenia projektu konkretnemu przedsiębiorstwu. Gdyby budowę wzięło w rękę jakieś 

przedsiębiorstwo, kosztowałoby nas to dużo więcej i prace nie byłyby wykonane jak by się chciało. 

Miesiące 
Szkoła podstawowa 

13 Euro 
Szkoła średnia 

17 Euro 
Adopcja medyczna 

26 Euro 
Styczeń 59 zł 77 zł 118 zł 

Luty 59 zł 76 zł 118 zł 
Marzec 58 zł 75 zł 116 zł 

Kwiecień 58 zł 76 zł 116 zł 
Maj 60 zł 78 zł 120 zł 

Czerwiec 60 zł 78 zł 120 zł 
Lipiec 60 zł 78 zł 120 zł 

Sierpień 58 zł 75 zł 116 zł 
Wrzesień 59 zł 77 zł 118 zł 

Październik 58 zł 76 zł 116 zł 
Listopad 59 zł 77 zł 118 zł 
Grudzień 61 zł 79 zł 122 zł 

Suma 709 zł 922 zł 1.418 zł 
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Głównym inżynierem był student a całość była pilnowana przeze mnie. Co przyczyniło się, że 

nieraz kilka razy musieli dokonywać poprawek. Nie mówię, że jest wybudowane super, ale na 

pewno z dużym ulepszeniem, gdyby ich się zostawiło samych. 

Pomogło nam to też, że z tych pieniędzy daliśmy radę 

wykonać ławki do starej szkoły, która była pusta i 

dzieci siedziały na cemencie. Zakupiliśmy też 

potrzebne dokumenty dla nauczycieli, 

wynagrodziliśmy nauczycieli wolontariuszy, którzy 

od września nie otrzymali złotówki. Zakupiliśmy 

tornistry z potrzebnymi przyborami dla dzieci sierot i  

rodzin wielodzietnych. Więc patrząc na całość szkoły, 

szkoła została obdarzona wielkim darem. Wszyscy są 

tego bardzo świadomi, nie tylko miejscowa ludność, ale również ci, którzy cokolwiek słyszą i 

widzą powstanie pięknego budynku szkolnego.  

Dlatego bądźcie świadomi, że Wasz wysiłek wydał piękne owoce! Oby ten piękny obraz 

szkoły zachował się jak najdłużej! Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam dobroczynność Waszych 

gorących serc! Wdzięczna za wszystko! 

                                                                      5.04.2017, SM Paulina Megier  

 

Adopcja Medyczna – program pomocy niepełnosprawnym w Aleppo w Syrii. 
Trwa już szósty rok wojny w Syrii, w wyniku której najbardziej ucierpiało Aleppo. Część 

wschodnia i południowa miasta po ciężkich walkach leży w gruzach – jest to dziś morze ruin. 

Zburzone są całe dzielnice – budynki zostały zniszczone w wyniku bombardowań czy ostrzału 

artyleryjskiego. Te, które przetrwały, zostały zrujnowane w wyniku grabieży – pozbawione 

wyposażenia, wyrwane drzwi i okna, wyrwane ze ścian kable elektryczne i rury wodociągowe. 

Zachodnia część miasta też nie miała więcej szczęścia niż wschodnia. Wystarczy przejść się po 

ulicach. Czasami widać kilka osób przechodzących między szczątkami budynków. Nie ma prądu, 

całe dzielnice pozbawione są dostępu do wody pitnej, nie funkcjonuje też sieć kanalizacyjna. Życie 

jest straszliwie drogie. Jednym z głównych problemów jest niedożywienie. Wiele osób głoduje, 

zwłaszcza dzieci, szerzą się choroby. Sytuacja mieszkańców jest bardzo trudna. Mieszkańcy miasta 

żyją w niewyobrażalnej biedzie, ale sytuacja rodzin z osobami chorymi i niepełnosprawnymi jest 

jeszcze cięższa. Zmagają się, jak wszyscy, z zasadniczym problemem: jak przetrwać? Jak zapewnić 

rodzinom jedzenie, wodę, prąd, ogrzewanie, ubranie, 

naukę dla dzieci? Rodziny osób niepełnosprawnych 

muszą dodatkowo zapewnić im leczenie, środki 

medyczne, odpowiednie wyżywienie (s. Brygida 

Maniurka FMM) 

Przy parafii Św. Franciszka w zachodniej części 

Aleppo działa wspólnota, do której należy 58 rodzin z 

osobami niepełnosprawnymi. Wspólnota jest prowadzona 

przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (jeden z domów zgromadzenia 

znajduje się przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie). Ruch Maitri rozpoczął program pomocy 

niepełnosprawnym z Aleppo. Ponieważ duża cześć przekazywanej pomocy jest związana z 

leczeniem dzieci program nosi nazwę Adopcji Medycznej. Odpowiedzialną za prowadzenie 

projektu w Syrii będzie s. Brygida Maniurka. S. Brygida w związku z naszym projektem rozpoczęła 

cotygodniowe odwiedziny rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Chodzi do nich w soboty. Da to 

rodzinom objętym pomocą nadzieję i większe poczucie bezpieczeństwa, pozwoli też lepiej poznać 

ich problemy i potrzeby, aby pomoc była możliwie skuteczna. W piątek 3 lutego proboszcz parafii 

św. Franciszka, o. Ibrahim, opowiedział w kościele o Ruchu Maitri i o naszym projekcie wsparcia 

niepełnosprawnych. Wierni postanowili, że będą się za nas codziennie modlić. To bardzo 
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zobowiązujące – przecież jeszcze prawie nic nie zrobiliśmy. Najwidoczniej już sam fakt, że ktoś w 

Polsce o nich myśli, ma dla nich znaczenie. Nie możemy ich zawieść. 

Ośrodek lubelski Maitri przyjął pierwszą listę 10 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w 

ramach Adopcji Medycznej. Patronat nad nimi mogą objąć ofiarodawcy indywidualni bądź grupowi 

(np. klasy w szkołach, wspólnoty w parafiach, rodziny, grupy przyjaciół). Składka wynosi 26 euro 

miesięcznie (ok. 115 zł). Ofiarodawcy otrzymają fotografie swych podopiecznych oraz 

podstawowe informacje na temat warunków życia i sytuacji rodzinnej. Pieniądze są przekazywane 

rodzinie w formie zapomogi pieniężnej z przeznaczeniem na rehabilitację, leczenie, zakup 

żywności, środków higieny i na inne podstawowe potrzeby. Pomoc przekazujemy przez parafię 

Świętego Franciszka w Aleppo. Na tym etapie przewidujemy że w ramach Adopcji Medycznej 

pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży będzie trwała do ukończenia przez nich 21 lat. 

Deklarację uczestnictwa można wypełnić na stronie internetowej Ruchu Maitri www.maitri.pl lub 

zamówić ją telefonicznie w formie papierowej. Kontakt z Biurem Adopcji Serca: 81 525 78 56 lub 

email: maitri@diecezja.lublin.pl.  

 

Prelekcje, dyskusje, spotkania. 
 15.04.2016 - Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach; 

 15.04.2016 - „Gimnazjum im. 6. PP Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie;  

 26.09.2016 - Publiczne Gimnazjum w Mchawie; 

 26.09.2016 - Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi; 

 17.11.2016 - Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie;  

 18.11.2016 - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku; 

 9.12.2016 - Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle;  

 11.12.2016 - spotkanie z grupą Lavigerie w domu Sióstr Białych; 

O Ruchu „Maitri” w mediach. 

W 2016 r. obecność Ruchu lub jego członków w mediach zaznaczyła się następująco: 

 Radio dla Ciebie: „Niedzielny poranek: pomoc dzieciom w Afryce” – wywiad z Anetą 

Skaskiewicz z warszawskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”, w: 

http://www.rdc.pl/podcast/niedzielny-poranek-pomoc-dzieciom-w-afryce/ 

 WTK Poznań: „Afryka w sercach Poznaniaków” – wywiad z Wojciechem Ziębą z 

poznańskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”, w: http://wtkplay.pl/video-id-23124-

afryka_w_sercach_poznaniakow 

 WTK Poznań: „Dwudziestolecie Adopcji Serca” – wywiad z Wojciechem Ziębą z poznańskiej 

wspólnoty Ruchu „Maitri”, w: http://wtkplay.pl/video-id-23125-20_lecie_adopcji_serca 

 TVP Poznań: „Tej! Poranek. Rychło Rano!” – wywiad z Wojciechem Ziębą, w: 

http://poznan.tvp.pl/23570465/13012016 (od 13. minuty) 

 „Życie Bytomskie”: M. Hałaś, Adoptowane dzieci w kraju tysiąca wzgórz, 16.08.2016 

 „Gość Wrocławski”: A. Combik, Zahartowani w ogniu, w: 

http://wroclaw.gosc.pl/doc/3517141.Zahartowani-w-ogniu 

 „Gość Gdański”: J. Hlebowicz, Nazywam się „Bądź wdzięczny Bogu”, w: 

http://gdansk.gosc.pl/doc/3350276.Nazywam-sie-Badz-wdzieczny-Bogu 

 „Gość Gliwicki”: K. Gatys, Anielska pomoc, w: 

 http://gliwice.gosc.pl/doc/3369204.Anielska-pomoc 

 „Gość Gliwicki”: M. Kielnar, Widzieć Chrystusa w drugim człowieku, w: 

 http://gliwice.gosc.pl/doc/3573478.Widziec-Chrystusa-w-drugim-czlowieku/3 

 „Gość Lubelski”: J. Jarosińska, Proszą o Adopcję, w: 

http://lublin.gosc.pl/doc/3367256.Prosza-o-adopcje 

 „Gość Opolski”: A. Kwaśnicka, Spotkanie z chłopakiem z Rwandy, w: 

http://poznan.tvp.pl/23570465/13012016 

  „Gość Wrocławski”: A. Combik, Nasz syn z Togo, w: 

mailto:maitri@diecezja.lublin.pl
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http://wroclaw.gosc.pl/doc/3401954.Nasz-syn-z-Togo 

Ważne wydarzenia w 2017 r. 
 20.04, 18.05, 8.06 godz. 17:00 – Msza św. i spotkania formacyjne wspólnoty lubelskiej  przy 

ul. Filaretów 7 w Lublinie; 

 29.04-3.05 – rekolekcje dla uczestników i sympatyków Ruchu w Rościnnie (więcej na str. 6); 

 14-16.10 – XLI Spotkanie Krajowe Ruchu „Maitri” (Warszawa lub okolice). 

 

List od Duszpasterza Krajowego 
Mieścisko, 15 marca 2017 r. 

Drodzy Maitrowcy! 

Wielu kapłanów formowało Ruch „Maitri”. Trzeba pozbierać i utrwalić owoce ich posługi. 

Wczoraj Konferencja Episkopatu Polski powołała mnie na Waszego duszpasterza. Zwróciłem się 

już do obecnych duszpasterzy i kapłanów powiązanych z Ruchem. Mam nadzieję na dobrą 

współpracę. 

Duszpasterze w stosunku do Członków Ruchu mają przede wszystkim ofiarować kapłańską 

posługę. Dalej powinni pomagać w rozeznawaniu woli Bożej w poszczególnych ośrodkach, tak by 

Ruch wierny swojemu charyzmatowi nie wyalienował się z życia Kościoła lokalnego. W końcu 

duszpasterze związani z Ruchem mogą dzielić się doświadczeniami i wspierać siebie w 

poszukiwaniach dróg dla Ruchu, by rozwijał się na chwałę Bożą. 

Zbliżają się nasze rekolekcje w Rościnnie koło Poznania – spotkamy się w dniach 29 kwietnia 

– 3 maja. Na czas rekolekcji wyjąłem z Ewangelii św. Mateusza zdanie, które mnie zawsze 

poruszało: … ubogich zawsze macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie… (Mt 26, 11). To 

jednoznaczne odróżnienie, które czyni sam Jezus, ma nam pomóc odkryć na nowo porządek 

miłości: po pierwsze Bóg! Potrzebujemy przemyśleć fundament. Fundamentu bowiem nikt nie może 

położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (1 Kor 3, 11). 

Planuję w odpowiednim czasie dotrzeć do poszczególnych ośrodków, planuję wykorzystać 

naszą gazetę, by w miarę regularnie docierać do Ruchu w terenie. Pragnę również ugruntować 

aspekt formalny Ruchu w strukturach Kościoła katolickiego w Polsce, co sugerował Ksiądz Prymas 

Wojciech Polak w rozmowie 6 grudnia 2016 r. 

Pozdrawiam bardzo serdecznie i proszę o modlitwę za Ruch „Maitri” i za mnie. 

                                                                                                (-) ks. Andrzej Panasiuk 

Zaproszenie na rekolekcje Ruchu 
Serdecznie zapraszam na rekolekcje dla  członków, rodziców adopcyjnych i sympatyków 

Ruchu „Maitri”, które odbędą się w dniach 29.04. do 3.05. w  Rościnnie. Rekolekcje poprowadzi 

Duszpasterz Krajowy Ruchu „Maitri” ks. Andrzej Panasiuk a tematem będzie „Chrystocentryzm w 

Ruchu „Maitri”.  

 Miejscem rekolekcji będzie Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny położony w parku, w 

pięknej okolicy, wśród lasów i jezior. Jest to miejsce sprzyjające wyciszeniu się, skupieniu, 

odnowieniu sił fizycznych i duchowych. Dom znajduje się w odległości 38 km od Poznania i 30 km 

Lednicy. Została zgłoszona grupa 50 osób tak więc z każdej wspólnoty może przyjechać 8-10 osób. 

Rozpoczęcie rekolekcji w sobotę 29.04. o godz. 16.00 a zakończenie w środę 3.05 ok. 11.00. W 

dniu rozpoczęcia pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja a w dniu zakończenia śniadanie. W dniu 

2.05. planowana jest pielgrzymka do Gniezna, w trakcie której będzie realizowany program 

rekolekcyjny. Będzie również czas na zwiedzanie Bazyliki św. Wojciecha. 

Opłata za pobyt: 200 zł + 20zł na fundusz organizacyjne+przejazd do Gniezna, (nocleg: 21zł, 

śniadanie: 7 zł, obiad: 15 zł, kolacja: 7 zł).  

Zgłoszenia kierować do Iwony Sienkiewicz z Wrocławia: tel. 605973807, e-mail sieniwon@wp.pl. 

Adres ośrodka i dojazd na stronie: http://www.roscinno.pl. 

 

 

mailto:sieniwon@wp.pl
http://www.roscinno.pl/nocleg
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ODLICZANIE DAROWIZN W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2016 
Informujemy, że stan prawny w zakresie odliczania darowizn nie uległ zmianie w stosunku do lat 

poprzednich. Ponieważ wielu rodziców korzysta z możliwości odliczania wpłat przekazywanych na 

dzieci w ramach Adopcji Serca w swoich rozliczeniach podatkowych przypominamy wszystkie 

potrzebne informacje. Ruch Maitri działa przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin. Centrum jest kościelną osobą prawną. Wpłaty naszych 

ofiarodawców w całości przeznaczane są na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą. 

Zasady odliczania wpłat dokonywanych przez ofiarodawców reguluje art. 26 ust. 6b Ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze 

zm.), art. 55 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w 

RP (Dz. U. Nr 29, poz.154 ze zm.) oraz liczne orzeczenia sądowe. Podstawowe zasady 

obowiązujące przy odliczaniu darowizn wynikają z przytoczonych przepisów i są następujące: 

● przekazanie na konto bankowe darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze powinno 

odbyć się za pokwitowaniem;  

● wpłaty na działalność charytatywną odlicza się od dochodu w zeznaniu rocznym przy 

wykorzystaniu formularza PIT-O;  

● do odliczenia darowizn na działalność charytatywną przy rozliczeniu podatku dochodowego od 

osób fizycznych (PIT) konieczne jest otrzymanie sprawozdania o wykorzystaniu wpłaconej kwoty 

w ciągu dwóch lat od dokonania wpłaty; 

Zgodnie z uchwałą całego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 

marca 2005 r. (sygn. akt. FPS5/04) nie ma limitu przy odliczaniu darowizn na kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą. 

Każdy ofiarodawca, który zdecyduje się na odliczenie darowizny w rozliczeniu podatkowym za 

2016 r. powinien zwrócić się do nas o pisemne potwierdzenie wpłat, które jest pokwitowaniem 

odbioru darowizny. Przesłane potwierdzenie zawiera także elementy wymaganego sprawozdania o 

wykorzystaniu kwot na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, zaś w połączeniu z 

niniejszym Informatorem Wielkanocnym, stanowi pełne sprawozdanie. Prosimy o przechowywanie 

dowodów wpłat na rachunek bankowy Ruchu, ponieważ urzędy mogą żądać ich okazania. Urzędy 

skarbowe mogą weryfikować zeznania podatkowe na przestrzeni pięciu lat licząc od końca roku, w 

którym składany jest PIT. Można skorzystać także z możliwości odliczenia 1% na organizację 

pożytku publicznego. Ponieważ lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” nie jest OPP zachęcamy do 

wskazania w zeznaniu podatkowym PIT jako obdarowanego Stowarzyszenie Ruchu MAITRI, ul ks. 

Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk, KRS 0000364214                  

                                                                                                              

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 

Asystent kościelny: ks. Wojciech Rebeta. Odpowiedzialny: Konrad Czernichowski 
 Strona internetowa: www.maitri.pl.  Email: maitri@diecezja.lublin.pl 

konto: Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
2, 20-105 Lublin, nr rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677  

                          (wpłaty jednorazowe lub systematyczne zgodnie z programem „Adopcji Serca”). 
Więcej  informacji można uzyskać, zgłaszając się do Biura „Adopcji Serca” przy parafii św. Józefa, ul. 

Filaretów 7, Lublin (dyżury: wtorek 16:00-18:00), telefonicznie: 81 525 78 56 (w godzinach 
pracy biura), bądź listownie: Ruch „Maitri”, parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin. 

Zapraszamy na Msze św. i spotkania dla uczestników i darczyńców Ruchu: najbliższe to 18 maja 
oraz 8 czerwca, 17:00-19:00 (parafia św. Józefa, dolny kościół – wejście od strony kładki nad ul. 
Filaretów). 

  

http://www.maitri.pl/
mailto:maitri@diecezja.lublin.pl

