"Młodzi jałmużnicy" po raz III
Ruszyła III edycja autorskiego programu sosnowieckiej Caritas "Młodzi
jałmużnicy". Celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, że jałmużna to nie
tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi,
zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Ponadto program
ma promować idee wolontariatu oraz pomagać przez konkretne czyny składać
świadectwo chrześcijańskiej miłości.
Do tegorocznej edycji przystąpiło aż 40 szkół, co stanowi ponad 100procentowy wzrost zainteresowania. Wśród tych szkół jest i nasze
Gimnazjum. 120 uczniów wzięło udział w zajęciach inaugurujących
tegoroczny projekt, które 10 października odbyły się w sosnowieckiej siedzibie
Caritas. Młodzi ludzie wysłuchali słowa zachęty Księdza Biskupa Grzegorza
Kaszaka oraz świadectwa s. Anny Bałchan, która jest Prezesem Stowarzyszenia
Po MOC, które pomaga doświadczającym pomocy, wykorzystywanym
seksualnie, ofiarom przymusowej prostytucji, ofiarom handlu ludźmi, będącym
w kryzysowej sytuacji życia. Wzięli także udział w warsztatach
rękodzielniczych i kaligraficznych, które miały na celu zainspirowanie ich do
twórczego wykorzystania swoich zdolności na rzecz pomocy ubogim.
Powstałe grupy uczniów muszą przeprowadzić rekonesans potrzeb
w swoim regionie, a następnie przygotować autorski projekt, mający nieść
wsparcie potrzebującym z regionu. Wśród pomysłów z poprzednich edycji
znalazły się wolontariat w domu dziecka, hospicjum i domu pomocy społecznej,
zbiórki pieniędzy i żywności, loterie charytatywne, akcje pieczenia i sprzedaży
ciast czy pomoc w nauce dzieciom ze świetlicy środowiskowej.
Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak życzył młodym ludziom, aby "pomogli
być dobrymi tym, którzy mają pieniądze". Zwracał też uwagę, że organizacja
taka jak Caritas nie zawsze jest w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących.
"Jesteście potrzebni, a wasze dzieło służy ulepszaniu świata! Musicie być
oczyma Caritas szukającymi potrzeb społecznych" – zachęcał dodając, że
„jałmużna nigdy nie może obrażać czy naruszać godności drugiego człowieka".

Poza przewidzianą na Wielki Post realizacją własnych projektów młodzi
włączają się także w diecezjalne akcje Caritas, jak choćby przedświąteczną
zbiórkę żywności, kwesty na rzecz budowy Diecezjalnego Domu Matki i
Dziecka czy wakacyjną akcję zbierania przyborów szkolnych "Tornister pełen
uśmiechu".
Storna Caritas: www.sosnowiec.caritas.pl

