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Solidarni z Chorwacją
Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Ks. abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia
w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.
Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do biskupów diecezjalnych z prośbą o przeprowadzenie zbiórki.
Wpływy zostaną za pośrednictwem Caritas Polska przekazane na pomoc poszkodowanym. Tym samym
akcja pomocy Chorwatom, ogłoszona przez Caritas Polska nazajutrz po kataklizmie w mieście Petrinja,
nabrała nowego wymiaru.
– Według pierwszych doniesień, w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji zginęło siedem osób, a tysiące
musiało opuścić swe domy, przy czym miejscowe władze podkreślały, że nie jest to ostateczny bilans
tragedii. Już 30 grudnia podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu na pomoc poszkodowanym 50 tys. zł i
uruchomieniu zbiórki SMS-owej, która w ciągu kilku dni przyniosła kolejne 50 tys. zł. Jednocześnie na
nasze apele o przyłączenie się do akcji pomocy Chorwatom zaczęły odpowiadać parafie w różnych
rejonach Polski. Decyzja przewodniczącego Episkopatu nadaje tej spontanicznej inicjatywie
zorganizowany, ogólnokrajowy charakter. Dzięki temu skala pomocy, jakiej będziemy mogli udzielić, z
pewnością znacząco wzrośnie – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska i przypomina, że
odzew Polaków na apele o wsparcie w podobnych przypadkach jest bardzo duży.
– Kiedy organizowaliśmy akcję pomocową po sierpniowym wybuchu chemikaliów w Bejrucie, w
krótkim czasie udało się zebrać ponad 9 mln zł. Ofiarność naszych rodaków pozwoliła na zapewnienie
znaczącego wkładu w odbudowę miasta po zniszczeniach, wysłaliśmy też dwa transporty pomocy
humanitarnej – wylicza ks. Marcin Iżycki. – Jestem przekonany, że wobec tragedii, która dotknęła
Chorwację, kraj tak bliski sercom wielu Polaków, również nie pozostaniemy obojętni – dodaje dyrektor
Caritas Polska.
O formie i sposobie przeprowadzenia zbiórek 24 stycznia w poszczególnych diecezjach zdecydują
biskupi diecezjalni. Już dzisiaj można również przyłączyć się do akcji, przekazując środki bezpośrednio
Caritas Polska.
Jak pomóc?




Wysyłając SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł),
dokonując wpłaty przez stronę www.caritas.pl,
wpłacając dowolną kwotę na konto nr 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem
CHORWACJA.

Do pobrania:

zdjęcia z Chorwacji i wypowiedź ks. Marcina Iżyckiego:
https://drive.google.com/drive/folders/1q7t_CgxRRS7O1Rs4ZCu6z9D_vnT8c9M3?usp=sharing

O Caritas
Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w
kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję
koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą
bezpośrednią pomoc potrzebującym. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce.
Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

KONTAKT
Dział Komunikacji Caritas Polska
e-mail: komunikacja@caritas.org.pl
tel. 510 235 802

