wakacje. Za nami już trzy rejsy po Zalewie Zegrzyńskim, trwa kurs wiedzy
teoretycznej, przed nami Mazury i Zalew
Szczeciński, a kto wie, może coś więcej. Morze możliwości.
2 236 zł włożyliśmy w drużyny piłki nożnej, które chwilowo ostatnio osłabły
dość mocno. Przyczyn można szukać,
i wnioski wyciągać, lecz wspólnych chwil nikt nam nie odbierze. 1 236 zł
kosztowała inna aktywność ruchowa, taka jak basen,
trampoliny i łyżwy. 3 230 zł przeznaczyliśmy na bezpośrednią pomoc potrzebujących, jako dopłaty do opłat, pomoc
w leczeniu czy wynagrodzenie za prace interwencyjne. 5 850 zł wydaliśmy
na zakup żywności, przy różnych okazjach
wydawanej w Klubie. Przewidywane jest znaczne zmniejszenie tej kwoty,
głównie dzięki współpracy z jedną z sieci
handlowych, codziennie oddającą nam bliską przeterminowania żywność.
3 270 zł przeznaczono na imprezy kulturalne: wyjścia do kin i muzeów,
szczególnie podczas Stolicy Zimą, a także
spotkania promujące mądre rodzinne spędzanie czasu i podtrzymujące
kulturę niematerialną: kolędowanie, wyrób palm.
2 810 zł wydaliśmy na niematerialne wsparcie udzielane Klubowiczom: porady psychologiczne, kursy pedagogiczne, dopłata
do rekolekcji oazowych i inne. Na remonty i wyposażenie wydaliśmy 5 426
zł, czyli około 2 000 zł mniej niż przed rokiem, i to
pomimo dwukrotnej przeprowadzki. Na przejazdy za to poszło 4 476 zł,
czyli ponad trzykrotnie więcej niż przed rokiem. W
kwocie tej zawiera się jednak transport żywności w ramach zbiórek i rozwożenia darów, gdyż nie każdy jeździ na wodę, a
nawet woda kosztuje.
Mając powyższą wiedzę, Ofiarodawca może spokojnie rozważyć we własnym sumieniu charakter i cel dalszego
finansowania naszych wspólnych działań. W rok 2020 wchodzimy z kwotą
7 190 zł i z wiarą, że ważne są dni, których jeszcze
nie znamy. Może nie tylko te dni, lecz ich wagi nie można pominąć.
ks. Konrad Hasior, kierownik Klubu

STOLICO MĄDROŚCI
MÓDL SIĘ ZA NAMI

03-806 Warszawa , ul. Mińska 1/5

LUTY 2020 r .

O NAS
Stolica Mądrości zrzesza mieszkańców Warszawy i okolic, pragnących
mądrego wychowania dzieci i młodzieży, wspierających się nawzajem i
poszukujących dobrych inicjatyw. Większość z nas to praktykujący rodzice
i krewni, gdyż każde dziecko urodziło się i żyje w rodzinie. Każda rodzina
ma swoje tajemnice radosne i bolesne, nie brak w nich światła i chwały.
Staramy się mądrze wspierać rozwój naszych dzieci poprzez tworzenie im
odpowiedniego środowiska oraz proponowanie ciekawych inicjatyw. Działamy w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, opiekę duszpasterską nad nami i naszymi dziećmi sprawuje ks. Konrad Hasior.

NASZE DZIEŁA
Dzięki hojności naszych dobroczyńców bywamy w filharmonii i na lodowisku. Już po raz trzeci, włączyliśmy się w idący przez Warszawę Orszak
Trzech Króli. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które mieszczą się
pod płaszczem Stolicy Mądrości.
informacje o naszych cyklicznych inicjatywach.

Msze klubowe
Stolica Mądrości organizuje msze klubowe dla wszystkich - sympatyków,
sponsorów, działaczy, ich rodzin.
Po mszy klubowej organizujemy obiad dla chętnych którzy zgłoszą się do
ks. Konrada do piątku .Zapraszamy wszystkich chętnych
Gdzie i kiedy? Pierwsza niedziela miesiąca w kaplicy przy ul. Brzeskiej 12
o godz. 10:00
Kogo zapraszamy? Wszystkich !
Gazetkę przygotowała E.K e-mail ela0809@gmail.com tel.792051110. do użytku wewnętrznego

SPERO
Poprzez naukę, przyjaźń i dobrą zabawę chcemy dbać o rozwój dzieci.
Sądzimy, że wychowanie jest istotną kwestią dla młodego człowieka, dlatego pragniemy wspierać Rodziców i towarzyszyć ich Synom i Córkom na
drodze dorastania oraz poznawania świata.
W klubie SPERO, poza warsztatami tematycznymi, jest możliwość uczestniczenia w pogadankach doktrynalnych pomagających w praktykowaniu
wiary i pogłębianiu osobistej relacji z Panem Bogiem. Codziennie też dzieci mają możliwość rozmowy z księdzem i opiekunkami.

Co prowadzimy?
1. Zajęcia plastyczne/ malarstwo
2. Zajęcia kulinarne
3. Zajęcia historyczne
4. Indywidualne korepetycje
Gdzie i kiedy? Siedziba Stolicy Mądrość, ul. Mińska 1/5, w każdą środę
od 16:00 do 19:00
Kogo zapraszamy? Dzieci ze szkół podstawowych.

Naukowa Stolica Mądrości
W nowej siedzibie przy ul. Mińska 1/5
od poniedziałku do czwartku od godz. 16:00 do 17:00.
Osoby niepełnoletnie wpuszczane są tylko z materiałami do nauki.
W Stolicy Mądrości panuje cisza. Każdy może uczyć się sam lub pomagać innym. Dla chętnych podwieczorek.
Siedziba Klubu otwarta codziennie od 16:00 do 19:00. Grafik zajęć
na bieżąco na stronie.
W Stolicy Mądrości panuje cisza. Każdy może uczyć się sam lub pomagać w nauce innym. Spotkania kończymy wspólną kolacją.

UWAGA!!! Stypendia
Stypendia w wysokości 500 zł (50 zł/m-c, bez wakacji) będą wypłacane 5
osobom. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie i u ks. Konrada.

KONTAKT
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, włączyć się w naszą pracę, lub spędzić czas w towarzystwie pozytywnych ludzi skontaktuj się z nami.
Stolica Mądrości
ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa
Telefon kontaktowy do ks. Konrada Hasiora - koordynatora prac
Stolicy Mądrości: tel..513 100 554 , stolicama.caritas.pl
KAPLICA => brzeska12.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019
2 stycznia 2019 roku minął rok, odkąd Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ksiądz Kamil Jerzy Chojnacki,
powołał do istnienia Klub Rodzinny „Stolica Mądrości” i mianował mnie jego kierownikiem. W ciągu roku 2019 społeczność
Klubu dużo przeszła. Zmieniło się grono aktywnych działaczy, poszerzyło
się grono sympatyków i antypatyków. Dwukrotnie
przeprowadziliśmy się. Ostatki obchodziliśmy na piętrze Zespołu Szkół nr
89 przy ul. Skaryszewskiej 8, w pomieszczeniach
łaskawie nam udostępnionych do końca roku szkolnego. Na początku wakacji wprowadziliśmy się do dawnego bufetu
Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Mińskiej 1/5, gdzie pozostajemy
do dziś. 1 września nasze serce zaczęło bić w
kaplicy przy ulicy Brzeskiej 12. Miejscu cudownym i niemniej zagadkowym, poszpitalnym i niejako popallotyńskim, gdzie
obraz Stolicy Mądrości, świadek wszystkich działań stolicowych z ostatnich dwóch lat, znalazł godną przystań i gdzie
gromadzimy się na comiesięcznej Eucharystii.
Wejście w trzeci rok kalendarzowy naszej działalności domaga się, wzorem roku ubiegłego, sprawozdania finansowego.
Lud Boży, główny sponsor naszej działalności, ma prawo wiedzieć, na co
idzie jego dar. W ciągu minionego roku
otrzymaliśmy ofiary na łączną sumę 35 991 zł. W tym 1 320 zł złożono
przy okazji przyjmowania moich publikacji, a 9 197 zł
wpłynęło podczas zbiórek i jako wpłaty uczestników wydarzeń. Pozostałą
część, czyli 71% naszych wpływów, stanowiła
jałmużna Ludu Bożego. W porównaniu z zeszłym rokiem należy zauważyć
znaczny wzrost udziału finansowego społeczności
Klubu w działaniach Klubu.
W mijającym roku na działalność wydaliśmy 39 011 zł, czyli o 3 020 zł
więcej, niż zyskaliśmy, głęboki ukłon należy się
więc zeszłorocznym Sponsorom oraz Działaczom. Jak i rok temu, najwięcej, bo 10 477 zł wydaliśmy na wyjazdy, mające na
celu integralny rozwój naszych Klubowiczów. Stało się tak pomimo faktu,
że zamiast kolonii zimowych zorganizowaliśmy
tygodniowy pobyt na miejscu dla dwudziestki dzieci – akcja Stolica Zimą.
Poza kilkunastoosobowym, rodzinnym
zwiedzaniem Wilna, odbyliśmy kilka wypadów mazowieckich, a także jeden mały ale mocny w Bieszczady. Nie brakowało na
nich modlitwy ani sportu, choć tego nigdy za wiele. Warto zauważyć wymiar żeglarski, na który Klub otworzył się w te

Harmonogram na okres – luty 2020 r.
23.01- czwartek - godz. 19:00-20:00 Kurs Żeglarski

26.01 – niedziela - godz.19.00 – Zebranie organizacyjne Stolica Zimą2
26.01 – niedziela - Koniec zapisów na Stolica Zimą 2
30.01- czwartek – godz. 19:00-20:00 Kurs Żeglarski
1.02 – sobota – godz. 9:00 Msza święta ku czci Pana Jezusa umiło-

wanego w Najczystszym Sercu Jego Matki, Maryi - nadzwyczajna
forma rytu rzymskiego
2. 02 – niedziela - godz.10.00 - Miesięczna Msza za Stolicę Mądrości
jasełka na zakończenie sezonu – uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 58 im.
T. Gajcego =>KAPLICA
6 . 02 – czwartek - godz. 19:00 - 20:30- Warsztaty pedagogiczne dla
rodziców – p. Maria Gąsiorowska
7. 02 piątek - godz. 18.30 – koniec zgłoszeń do programu stypendialnego
ZIARNO TO POLSKĘ STANOWI
7 . 02 -- piątek - godz.19.00 Zebranie Działaczy
10 – 15 Lutego - od godz. 10:00 do godz. 18:00 -STOLICA ZIMĄ 2
14 . 02 – piątek - godz.19.00 Dzieło Biblijne im. Seweryna Grabianki
26. 02-środa- godz.17.30–Popielec-Spowiedź i Msza Święta =>KAPLICA
28 – 29 lutego rozmowy z kandydatami na stypendystów
1 .03 - Niedziela godz.10.00 Miesięczna Msza za Stolicę Mądrości
=>KAPLICA , a po Mszy ogłoszenie listy stypendystów
2 . 03 - poniedziałek – wypłata pierwszego stypendium.

