SKARBONKA WIELKOPOSTNA
Dar juniora dla seniora to akcja w której zbieramy pieniądze na Caritas. Do akcji włączają się
szkoły i parafie na terenie całego kraju. Datki uzbierane w papierowych skarbonkach przez
dzieci i młodzież trafia do osób starszych i chorych.
Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO AKCJI W FORMIE ZABAWY
Każda klasa zbiera pieniądze do jednej oznaczonej skarbonki.
Na koniec tygodnia wolontariusze zliczają pieniądze ze skarbonek
i przyznają nagrody trzem zwycięskim klasom.
W kolejnych tygodniach zabawa zaczyna się od nowa.
Ze skarbonkami po klasach chodzą wolontariusze z klasy ósmej, a
wyniki i rodzaj nagród wywieszane są w różnych częściach budynku
na parterze

Klasa

miejsce

I
II

Zebrana
kwota
0zł
31zł

III
IV

47,51zł
32,60zł

1
2

V
VIa
VIb
VII

3,50zł
1zł
0zł
21zł

5
6
7
4

7
3

Nagroda dla całej
klasy
brak
talon na przedłużoną
przerwę
talon na zabawę
talon na
niezadawanie
brak
brak
brak
brak

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2020
W Środę Popielcową rozpoczyna się kolejna ogólnopolska „Jałmużna Wielkopostna”
pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Datki uzbierane w Skarbonkach Miłosierdzia
przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych. Caritas Archidiecezji
Białostockiej przygotowała 12 tysięcy skarbonek.
– Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie
ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka
greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe
bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące
sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób
potrzebujących – powiedział Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2020 r.
„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z
przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie
drugiej osoby. Zebrane w Skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Caritas na
zaspokojenie potrzeb seniorów. Skarbonki Miłosierdzia można odbierać w parafiach.
Natomiast w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kiedy przypada Niedziela Miłosierdzia
Bożego – święto patronalne Caritas – będą zbierane w kościołach. Dziękujemy
Wolontariuszkom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku za
pomoc w pakowaniu skarbonek.
Od 2000 roku Jałmużna Wielkopostna jest akcją ekumeniczną, w którą poza Caritas
Kościoła Katolickiego włączają się również Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia
Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
oraz
Diakonia
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego.
Do „Jałmużny” można również dołączyć dokonując wpłaty do tzw. „Wirtualnej
Skarbonki”, czyli na konto Caritas Polska z dopiskiem „Jałmużna Wielkopostna”.

