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„Dobro Czynić”  –  Mis ja  Char yta t ywna Kośc io ła  Chr ys tusowego w RP

Niech Twój poda tek dobro czyni
W 2015 roku „Dobro Czynić” Misja 

Charytatywna Kościoła Chrystusowego 
w RP pozyskała ponad 80 tys. zł z 1% 
odpisu podatku PIT. Bardzo dziękujemy 

wszystkim, którzy mieli w tym swój udział, czyli pamię-
tali o nas przy rocznym rozliczeniu swojego podatku. 
Dzięki temu mogliśmy w ubiegłym roku wspomóc m.in. 
dobroczynne działania naszego Kościoła w Białej Pod
laskiej, Bielsku Podlaskim, Ciechanowie, Grudziądzu, 
Olsztynie, Ostródzie, Pabianicach, Radomiu, Warszawie 
i Wrocławiu. Odbiorcami naszej pomocy były na przy-
kład małżeństwa w ramach służby ALMA, dzieci i mło-
dzież, chorzy, osoby starsze i samotne, więźniowie, 
uchodźcy z Ukrainy. Dzięki temu, że pomoc jest udzie-
lana bezpośrednio przez zbory, wiemy, że zawsze trafia 
ona do najbardziej potrzebujących. W dużej części są to 
domownicy wiary, ale nie ograniczamy się tylko do na-
szych kręgów. Czynimy dobro również we współpracy 
z innymi bratnimi organizacjami. Co istotne, dzięki na-
wiązaniu bezpośrednich relacji, często udaje się pomóc 
nie tylko materialnie, ale i duchowo. 

Raz jeszcze dziękujemy 
i polecamy się pamięci przy 
PITach za 2015 rok. Za
chęcamy do kolejnych odpi-
sów 1% podatku na naszą 
rzecz, nawet jeśli to kwoty 
niewielkie. Większość po-
zyskanych funduszy po
chodzi właśnie z takich nie-
wielkich kwot. Przekazane 
środ ki mogą wrócić do Two
jego zboru i pomóc w na-
szej służbie. Wypeł niając 

PIT, wystarczy wpisać nr KRS 0000253759. Dla ułatwie-
nia na naszej stronie internetowej www.dobroczynić.pl 
udostępniamy darmowy program, pomagający sporzą-
dzić roczną deklarację podatkowa, którą można pobrać 
lub wypełnić online (nawet bez konieczności podawa-
nia nr KRS – jest on wpisywany automatycznie). 

Prosimy o 1% Twojego podatku, ale również o to, by 
propagować naszą Misję w rodzinie, wśród przyjaciół, 
w pracy. Niech Twój podatek dobro czyni. Niech i poda-
tek Twoich znajomych też dobro czyni.

Nie ma dnia, w którym nie słyszelibyśmy o uciekinie-
rach z terenów ogarniętych wojną lub głodem. Tysiące 
ludzi już dotarło do Europy albo puka do jej bram, do 
naszych bram. Może to nas martwić, przerażać, niepo-

koić, przejmować, złościć. Nie zmienia to faktu, że są to 
ludzie, którzy potrzebują pomocy i nie chcemy pozostać 
obojętni. W reakcji na głosy wyrażające chęć udzielenia 
pomocy w praktyczny sposób, ogłosiliśmy zbiórkę pie-
niędzy, które w całości zostaną przekazane na ten kon-
kretny cel. Jeśli zatem chcielibyście przyłączyć się do tej 
akcji, prosimy o wpłacanie darowizn na konto: „Dobro 
Czynić” Misja Charytatywna, nr 43 1240 1112 1111 0010 
0977 0400 z dopiskiem „Uchodźcy”. Przypominamy 
o możliwości odliczania takich darowizn od dochodu. 
Z przyjemnością informujemy, że dzięki Waszej hojności 
możemy udzielić pomocy rodzinie pastora Oleksandra 
Vasyletsa – uchodźcom z okolic Doniecka. Bardzo cie-
szymy się, że wspólnie ze zborem w Białej Podlaskiej, 
możemy pomagać im w nowym starcie w Polsce.

Poniżej kilka podziękowań – dla Was, drodzy 
DOBROCZYŃCY – jakie otrzymaliśmy od naszych be-
neficjentów. 

RADOSŁAW GASZA
Dyrektor Misji „Dobro Czynić”

Na początku nie byłem przekonany, że 1% odpisu 
z płaconego przez nas podatku, może być czymś zna-
czącym. Trzy lata temu, kiedy pierwszy raz konto ALMY 
zostało przez „Dobro Czynić” zasilone kwotą około 1500 
zł, nabrało to dla nas realnego wymiaru. Znaczyło to, że 
mamy pokrycie kosztów na tę właśnie kwotę. Kolejne 
lata i kolejne dodatkowe wpływy. Tak niewiele okazało 
się czymś naprawdę znaczącym. Coroczne namawiam 
uczestników naszych spotkań do przekazywania 1% 
podatku na służbę ALMY. Te odpisy to według mnie 
najlepiej zainwestowane pieniądze, bo czyż poprawa 
relacji małżeńskich nie jest pożyteczna i miła Bogu? 

Jeżeli i dla Ciebie małżeństwo jest czymś wyjątkowo 
cennym i chcesz mądrze gospodarować pieniędzmi, 
przekaż 1% swojego podatku Dobro Czynić – Misja 
Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP z dopi-
skiem Służba Małżeństw ALMA.

WACŁAW LATUSZEK 

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy 
wspierali organizację akcji Wigilijnej Pomocy Sąsiedzkiej, 
którą prowadziliśmy w listopadzie i grudniu 2015 r. 
w warszawskich dzielnicach Praga-Południe, Wawer 

MISJA
CHARYTATYWNA
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i Wilanów. Podczas 14 dni zbiórki w 5 punktach zebrali-
śmy 454,64 kg artykułów spożywczych, 109 kg artyku-
łów higieny osobistej i środków czystości oraz dodatko-
wo 251 artykułów szkolnych i dla niemowląt. Wsparcie 
od „Dobro Czynić” pozwoliło przygotować 116 paczek, 
które wręczaliśmy na spotkaniach wigilijnych w domach 
dziennej opieki na Pradze-Południe i Wawrze oraz roz-
woziliśmy do rodzin na Wilanowie, wskazanych przez 
dzielnicowy OPS. 

MAGDA ADAMIEC 
Pastor MAREK SOBOTKA 

Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu z rado-
ścią informuje, że prace w klubie charytatywno-opiekuń-
czym idą bardzo dobrze. Tynki zostały skute, instalacje 
elektryczne i wodne zrobione, stelaże do nowych ścian 
postawione i zabieramy się za toalety. Pracy bardzo 
dużo, ale z Bożą pomocą idziemy do przodu. Czynimy 
dobro we Wrocławiu. Dzięki za wsparcie.

Pastor MIROSŁAW WALCZAK 

Dzięki „Dobro Czynić” zorganizowaliśmy 17 grudnia 
2015 spotkanie wigilijne w Społeczności Chrześcijańskiej 
„Puławska” dla 100 mieszkańców Mokotowa w trudnej 
sytuacji materialnej. Przygotowaliśmy również 50 toreb 
ze świątecznymi artykułami dla chorych, samotnych 
i starszych członków naszej Społeczności Chrześ-
cijańskiej. Ponadto przekazaliśmy artykuły spożywcze 
i higieniczne dla domu samotnych matek z dziećmi 
„Wspólnymi siłami”. Dziękujemy. 

Pastor TADEUSZ NAUMIUK

Wsparcie od OPP „Dobro Czynić” zostało wykorzy-
stane na pomoc podopiecznym Misji Nowy Początek, 
Kościoła Bożego w Chrystusie, w ramach dwóch prowa-
dzonych przez nią działalności:
– Kościół Uliczny – akcja nakierowana na pomoc rodzi-

nom i osobom w trudnej sytuacji życiowej prowadzo-
na w postaci spotkań organizowanych dwa razy 
w tygodniu, we wtorki oraz środy w dwóch lokaliza-
cjach w Warszawie. Osoby potrzebujące mogą otrzy-
mać posiłek, odzież, a bezdomni informacje o punk-
tach noclegowych, a także pomoc w wyjściu z bez-
domności i uzależnienia. Na każde spotkanie przy-
chodzi około 200 osób potrzebujących.

– Ośrodek dla osób bezdomnych i uzależnionych Nowy 
Początek. Jego zadaniem jest udzielanie komplekso-
wej pomocy osobom borykającym się z problemami 
uzależnienia i bezdomności. Placówka świadczy 
pomoc materialną, wsparcie terapeutyczne i psycho-
logiczne oraz oferuje program nakierowany na du-
chową i psychiczną przemianę w oparciu o Słowo 
Boże. Ośrodek zapewnia 13 miejsc noclegowych.
Dziękujemy za wsparcie naszych działań. 

MARTA BUKAŁA

Służba Więzienna przy Społeczności Chrześcijań-
skiej „Puławska” w Warszawie od wielu lat aktywnie 
działa na rzecz ludzi osadzonych w więzieniach, wspie-
rając ich duszpastersko, prowadząc spotkania biblijne, 
zaopatrując w egzemplarze Pisma Świętego i chrześci-
jańskiej literatury, a także elementarne artykuły higieny 
osobistej, bielizny, odzieży czy obuwia. Część zwią-
zanych z tym kosztów, na podstawie przedstawionych 
rachunków, pokrywała Misja Charytatywna „Dobro 
Czynić”. Dzięki temu pomoc otrzymali więźniowie, któ-
rych przeszłość doprowadziła do zerwania wszelkich 
więzi z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Wspierając Misję 
Charytatywną „Dobro Czynić” możemy przyczynić się 
do zaspokojenia potrzeb tych, dla których może to być 
jedyny, a może ostatni drogowskaz do Boga i Zbawcy.

Pastor BRONISŁAW HURY 

Bardzo dziękujemy Misji „Dobro Czynić”, za pomoc 
finansową w zorganizowaniu świąt Bożego Narodzenia 
dla ponad 200 dzieci uchodźców z Ukrainy, Czeczenii, 
Gruzji i Armenii w obozach dla uchodźców w Białej 
Podlaskiej, Horbowie, Białymstoku i Czerwonym Borze. 
Dzięki Wam mieliśmy świąteczną dekorację i świątecz-
ny stół dla uchodźców z Ukrainy w Białej Podlaskiej. 
Mogliśmy przyjąć i ugościć zespół misjonarzy z Białorusi, 
którzy przygotowali dobry i ciekawy program. Nie tylko 
dzieci różnych kultur i narodowości, ale także ich rodzi-
ce usłyszeli Dobrą Nowinę o narodzinach Jezusa 
Chrystusa. Pan dał nam niepowtarzalną okazję, by 
nieść Ewangelię nie tylko narodom chrześcijańskich 
krajów, ale i muzułmanom. Wiele osób przyszło ze sło-
wami podziękowania. Niech Bóg Was błogosławi!

Pastor OLEKSANDR VASYLETS




