
Ważne wydarzenia w 2016 r. 

• 14.04, 12.05 oraz 9.06, godz. 17:00 – Msza św. i spotkania formacyjne wspólnoty 

lubelskiej (Lublin); 

• 11-15.07 – rekolekcje dla uczestników i sympatyków Ruchu (Warszawa lub okolice); 

• 14-16.10 – IV Spotkanie Międzynarodowe Ruchu „Maitri” z okazji 40. rocznicy jego 

powstania (Dolina Miłosierdzia w Częstochowie). 

ODLICZANIE DAROWIZN W ROZLICZENIU PODATKOWYM ZA ROK 2015 
Ponieważ wielu rodziców korzysta z możliwości odliczania wpłat przekazywanych w 

ramach „Adopcji Serca” przypominamy wszystkie potrzebne informacje. Stan prawny w 

zakresie odliczania darowizn od lat nie uległ zmianom. Ruch „Maitri” działa przy 

Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Lublinie (UWAGA: zmiana adresu Centrum 
Misyjnego: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin) będącym kościelną 
osobą prawną. Wpłaty 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 17 maja 1989 

r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP (Dz.U. nr 29, poz.154 ze zm.) oraz 

liczne orzeczenia sądowe. Przy odliczaniu darowizn obowiązują następujące zasady: 

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

powinno odbyć się za pokwitowaniem; 

● do odliczenia darowizn na działalność charytatywną przy rozliczeniu podatku 

dochodowego od osób fizycznych (formularz PIT-O) 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 

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 2015 r. powinien indywidualnie zwrócić się do nas o pisemne 

potwierdzenie wpłat, które należy traktować jako pokwitowanie odbioru darowizny. 

Przesłane potwierdzenie zawiera także elementy wymaganego sprawozdania o 

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

z przesyłanym corocznie wszystkim ofiarodawcom :Informatorem Wielkanocnym”, 

stanowi pełne sprawozdanie. Prosimy o przechowywanie dowodów wpłat na rachunek 

bankowy Ruchu, ponieważ urzędy mogą żądać ich okazania pomimo wspomnianej 

uchwały Sądu. Przypominamy także, że Ruch nie jest organizacją pożytku publicznego.                                                                           

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 
Asystent kościelny: ks. Wojciech Rebeta. Odpowiedzialny: Konrad Czernichowski 

 Strona internetowa: www.maitri.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: drugie czwartki miesiąca za wyjątkiem 

wakacji, 17:00-19:00 (parafia św. Józefa, dolny kościół – wejście od strony kładki nad ul. Filaretów). 

 

INFORMATOR 
WIELKANOCNY 2016 
       "Spraw, aby bolało mnie cierpienie innych". 

                                                                  Raoul Follereau  

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY 

RUCHU „MAITRI” W 2015 ROKU 

Szanowni Darczyńcy, Drodzy Rodzice Adopcyjni!  

Obecnie, w ramach Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, przeżywamy szczególny 

czas, który jest dla nas okazją do pogłębienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia oraz do 

podejmowania z większym zaangażowaniem czynów miłosierdzia względem naszych 

bliźnich. Często w trudach codziennego życia umyka nam świadomość, że nie tylko obok 

nas, ale też w odległych miejscach świata żyją ci, za których jesteśmy odpowiedzialni i 

którym winni jesteśmy naszą troskę i czułość.  
Pragniemy zatem wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa za 

wielkoduszną i ofiarną pomoc na rzecz podopiecznych w ramach programu „Adopcji 

Serca” oraz za finansowe wsparcie projektów pomocowych. Dzięki Państwa 

długoletniemu zaangażowaniu dzieci znajdujące się pod naszą wspólną opieką otrzymały 

potrzebną pomoc w procesie kształcenia, opiece medycznej i formacji katechetycznej. 

Dziękujemy za wszystkie listy do dzieci, słowa wsparcia i otuchy, które są tak bardzo 

potrzebne w kształtowaniu ich świadomości, że nie pozostają same, a ich los nie pozostaje 

nam obojętny.  

Pragniemy również powitać nowych członków adopcyjnej wspólnoty, którzy w 

ostatnim czasie włączyli się w dzieło pomocy afrykańskim dzieciom. Niech nie zabraknie 

Państwu sił i wytrwałości w okazywaniu miłosierdzia najbardziej potrzebującym.  

 W imieniu wszystkich podopiecznych oraz ich opiekunów i misjonarzy wyrażamy 

naszą wdzięczność za dotychczasową pomoc i okazaną życzliwość.  Niech 

Zmartwychwstały Chrystus napełni Państwa serca radością i obfitością łask oraz 

wynagrodzi wszelkie przejawy dobroci.  

 W niniejszym „Informatorze Wielkanocnym” pragniemy podzielić się z 

Państwem refleksjami o dokonaniach minionego roku oraz zachęcić do dalszej troski na 

rzecz naszych podopiecznych.  

„Adopcja Serca” 
Informujemy, że działaniem programu „Adopcja Serca” objętych na koniec 2015 r. 

było 278 dzieci, w tym 154 ze szkół podstawowych i młodszych. Liczba dzieci, które w 

różnej formie otrzymały pomoc, jest jednak dużo większa dzięki wielu projektom 

pomocowym. W całym 2015 r. wpłaty ofiarodawców we wszystkich formach wyniosły 

276.866,90 PLN, 1.972,00 EUR oraz 1.275,71 USD. 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 31.203,85 PLN, 26.039,00 EUR oraz 21.456,00 USD. Wydatki 

administracyjne wyniosły 4.012,09 PLN, co stanowi mniej niż 1,5% wpływów. 



Tabela 1. Placówki misyjne i wysokość przekazanych kwot w 2015 r.  
 

Kraj/ośrodek misyjny/odpowiedzialna misjonarka/ zgromadzenie 
Kwota 

przekazana 
Kongo Dem./Ntamugenga/s. Agnieszka Gugała/Siostry od Aniołów 21.336 USD 

Kamerun/Esseng/s. Ewa Małolepsza/Siostry od Aniołów 7.864 EUR 

Burundi/Bużumbura/s.Gabriela Droździel/Siostry Kanoniczki Ducha Św. 5.520 EUR  

Rwanda/Nyakinama /s. Mirosława Leszkowska/Siostry od Aniołów 9.096 EUR 

Uganda/Kampala/o. Otto Katto/Misjonarze Afryki 1.289,60 PLN 

Jednorazowe projekty pomocowe 
● wsparcie budowy szkoły – 4.611,77 PLN – ośrodek misyjny Sióstr Służebniczek NMP 

Niepokalanie Poczętej w Talaku w Kamerunie, s. Paulina Megier;    

● zakup sterylizatora dla ośrodka zdrowia – 800,00 EUR – placówka misyjna w 

Essengu w Kamerunie, s. Ewa Małolepsza; 

● dożywianie dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej – 8.879,42 zł – placówka 

misyjna w Essengu w Kamerunie, s. Elżbieta Lachowicz; 

● pomoc uczniom szkoły podstawowej – 5.808,83 PLN – placówka misyjna w Essengu 

w Kamerunie, s. Elżbieta Lachowicz; 

● wsparcie kleryków w seminarium pallotyńskim w Kamerunie – 854,00 PLN 

● leczenie i dożywianie dzieci – 8.760,23 PLN – placówka misyjna w Ntamugendze w 

Deomokratycznej Republice Konga, s. Agnieszka Gugała; 

● dożywianie dzieci z przedszkola – 1.451,00 EUR – placówka misyjna w Nyakinamie w 

Rwandzie, s. Mirosława Leszkowska; 

● doposażenie i pomoc w utrzymaniu przedszkola – 1.500,00 EUR – placówka misyjna 

w Nyakinamie w Rwandzie, s. Mirosława Leszkowska; 

Wysokość składek w roku 2015 i zakończenie programu „Adopcji Szkolnej” 

Tabela 2. Miesięczne kwoty składek w 2015 r. w różnych formach „Adopcji” 

Ze względu na rosnące koszty utrzymania dzieci s. Agnieszka Gugała odpowiedzialna za 

„Adopcję Serca” w Kongu zwróciła się z prośbą o zmianę „Adopcji Szkolnej” na 

„Adopcję Serca” w wersji podstawowej, co wiąże się oczywiście z wyższą składką 
(odpowiednio 13 i 17 euro). Podjęliśmy decyzję o zakończeniu programu „Adopcji 

Szkolnej”. Zwracamy się z gorącym apelem do rodziców tych dzieci o zwiększenie, w 

miarę swoich możliwości, wpłat. Jeśli nie będzie to możliwe, my pokryjemy różnicę.  

Akcje informacyjne  
W 2015 r. przeprowadziliśmy 7 akcji informacyjnych połączonych ze zbiórką pieniężną: 
• 20.03 w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie; 

• 21.06 w Bazylice OO. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa w Lublinie; 

• 2.08 w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie; 

• 16.08 w kościele rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza w Lublinie; 

• 23.08 w parafii pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie; 

• 20.09 w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie (Archidiecezja Przemyska); 

• 18.10 w parafii pw. św. Józefa w Lublinie. 

Prelekcje w 2015 r. 

• 16.01 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie; 

• 6.06 podczas Ogólnoczeskiego Spotkania Krajowego Ruchu „Maitri” (Celostátní setkání 

Hnuti solidarity s chudými tetro světa Maitri); Czeski Cieszyn; 

• 12.06 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – udział w panelu pt. 

„Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem 

ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej” w ramach IV Krajowego Kongresu 

Misyjnego; moderator: ks. Jerzy Milanówka SAC; paneliści: Michał Biegała, Ruch 

„Światło-Życie”; Mirella Knopek, Zjednoczenie Apostolstwa 

Katolickiego/Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco; Maria i Stanisław Nowakowie, 

Droga Neokatechumenalna; Teresa Pudłowska, Ruch „Focolari”; Konrad Czernichowski, 

Ruch „Maitri”; Warszawa; 

• 5.07 w parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie; 

• 18.09 w Zespole Szkół Salezjańskich w Polanie; 

• 19.09 na spotkaniu z harcerzami w parafii Przemieniania Pańskiego w Polanie; 

• 28.10 w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie; 

• 25.11 w I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie; 

• 5.12 w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie; 

• 26-28.11 Odpowiedzialny za lubelską wspólnotę uczestniczył w IV Kongresie 

Afrykanistów Polskich. 

Ruch „Maitri” w mediach 
W 2015 r. obecność Ruchu lub jego członków w mediach zaznaczyła się następująco: 

• “Maitri” znaczy “przyjaźń”, w: “Głos Ludu. Gazeta Polaków w Republice 
Czeskiej”, 2.06.2015; 

• Ślady na piasku, Pr. I Polskiego Radia – reportaż Sylwii Sułkowskiej, 10.06.2015; 

• Członkowie polskich ruchów kościelnych coraz aktywniejsi w działalności 

misyjnej, w: “Idziemy”, 12.06.2015; 

• Informacje dnia, TV Trwam – K. Majcher z Ruchu “Maitri” o Darfurze, 21.06.2015; 

• R. Molenda, Wszyscy jesteśmy misjonarzami, w: “Idziemy”, 21.06.2015; 

• Wystarczy 55 zł miesięcznie. Adopcja serca pomoże afrykańskim dzieciom, Radio 
Lublin – relacja Magdaleny Grydniewskiej, 22.06.2015; 

• Panorama Lubelska, TVP Lublin, 23.06.2015; 

• A. Kwaśnicka, W ramionach Jezusa, w: “Gość Opolski”, 28.06.2015; 

• – Tam gdzie jedna nie może, sześć udźwignie. Adopcja serca 

pomaga afrykańskim dzieciom, Radio Lublin – relacja Magdaleny Grydniewskiej, 

 5.07.2015; 

• A. Kerner, Będzie piąty diakon stały, w: “Gość Opolski”, 12.07.2015; 

• J. Jarosińska, Jest inny świat, w: “Gość Lubelski”, 8.11.2015. 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

Szkoła 
podstawowa, 
13 Euro 

58 zł 57 zł 56 zł 55 zł 55 zł 56 zł 57 zł 57 zł 57 zł 58 zł 58 zł 58 zł 682 zł 

Szkoła 
średnia, 
17 Euro 

75 zł 74 zł 73 zł 72 zł 71 zł 73 zł 74 zł 75 zł 75 zł 75 zł 75 zł 76 zł 888 zł 


