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Siedlce: 108 000 zł od Fundacji Biedronki wesprze Jadłodajnię

Nasza Caritas Diecezji Siedleckiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy
SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie
najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie

kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy środki na zakupy w sklepach sieci Biedronka, które
wspomogą funkcjonowanie Jadłodajni w Siedlcach prowadzonej przez siedleckie Centrum Integracji
Społecznej. Fundacja Biedronki wsparła 80 uczestniczących w programie organizacji.

Więcej... Siedlce: 108 000 zł od Fundacji Biedronki wesprze Jadłodajnię
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Znamy zwycięzców konkursu!

Caritas Diecezji Siedleckiej rozstrzygnęła Konkurs Poetycki dla Siedleckich Seniorów 60+. Zapraszamy
do zapoznania się z informacją.

Więcej... Znamy zwycięzców konkursu!
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Caritas Polska: Czas łamania się chlebem. Ogólnopolska akcja Wigilia Caritas

W tym roku Caritas diecezjalne po raz kolejny zorganizują spotkania wigilijne dla ubogich, bezdomnych,
samotnych. Przygotowane zostaną stoły z poczęstunkiem, a także paczki świąteczne.

Więcej... Caritas Polska: Czas łamania się chlebem. Ogólnopolska akcja Wigilia Caritas
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Caritas Diecezji Siedleckiej organizuje Wigilię

Modlitwa, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd, świąteczne potrawy i spędzenie czasu przy wspólnym
stole – tak będą wyglądać tegoroczne dwa spotkania wigilijne, które w Siedlcach i Białej Podlaskiej
organizuje Caritas Diecezji Siedleckiej. Osoby potrzebujące otrzymają też świąteczne paczki
żywnościowe.

Więcej... Caritas Diecezji Siedleckiej organizuje Wigilię
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Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Państwo nasze życzenia.

Więcej... Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
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Co dwie ręce to nie jedna…czyli proteza dla Sylwii

Sylwia urodziła się z brakiem lewego przedramienia kończyny górnej. Mimo tego jest niezwykle
samodzielną i zaradną dziewczyną, która codziennie pomaga innym. Teraz czas żebyśmy my pomogli jej!
Cel to 220 tys. złotych, potrzebne do zebrania na protezę.

Więcej... Co dwie ręce to nie jedna…czyli proteza dla Sylwii
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Siedlecka Caritas dziękuje za żywność

Ponad 13 ton żywności z długim terminem ważności podarowali darczyńcy na terenie diecezji siedleckiej
podczas XXI edycji ogólnopolskiej zbiórki żywności „Tak, POMAGAM!”. – Jesteśmy bardzo wdzięczni.
Mieszkańcy i w tym roku pokazali, że bardzo bliski jest im los osób potrzebujących – mówi ks. Paweł
Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. Zbiórka odbywała się 3 i 4 grudnia 2022 r.

Więcej... Siedlecka Caritas dziękuje za żywność
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Siedlce: Nowe wyposażenie wzbogaciło jadłodajnię w Siedlcach

Ponad 200 posiłków dziennie trafia do osób w trudnej sytuacji materialnej, seniorów i osób bezdomnych,
które w dni powszednie korzystają ze wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej w jadłodajni przy ul. Bpa. I.
Świrskiego 57 w Siedlcach. To dla nich Bank Pekao I Oddział w Siedlcach ufundował zakup 35 nowych
krzeseł i przekazał 100 kubków.

Więcej... Siedlce: Nowe wyposażenie wzbogaciło jadłodajnię w Siedlcach
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