Kościół Chrystusowy w RP

Bogacąc się w dobre czyny

J

ak mówi Kaznodzieja, wszystko ma swoje miejsce
i czas. W naszej Misji Charytatywnej kalendarz
działań warunkowany jest sezonowością rozliczeń
podatkowych. Koniec roku to dobry moment do
podsumowania wpływów z 1% podatku PIT. Urzędy
Skarbowe rozliczyły już bowiem podatek za rok 2011
(płacony przez podatników do końca kwietnia 2012) i
przekazały 1% Waszego podatku na nasze konto.
Pieniądze i informacje o wpłatach trafiają do nas zwykle
dopiero w III kwartale.
Szanowni Czytelnicy „Słowa i Życia”, drodzy
Darczyńcy i Przyjaciele Misji Charytatywnej „Dobro
Czynić”, z przyjemnością informuję, że w tym roku z tzw.
1% (z ubiegłorocznych podatków) wpłynęło na nasze
konto 68.024,62 zł. Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tych funduszy – tym którzy dokonali takiego odpisu w swoim rozliczeniu rocznym, jak i tym,
którzy pośrednio, poprzez
propagowanie naszych działań, przyczynili się do zebrania tych środków. Nasza radość jest tym większa, że
zebraliśmy o ponad 40%,
czyli o 20 tys. zł więcej niż
rok temu! A przecież mamy
czas kryzysu, gdy wielu
z nas nie ma pracy albo ma
dochody mniejsze niż rok
temu.
Bardzo nas cieszy, że
docieramy do coraz szerszego grona osób.
Odnotowaliśmy wpłaty z całej Polski – z urzędów skarbowych z prawie 90 miejscowości. I chociaż w większości były to wpłaty niewielkie, to w sumie udało się zebrać
znaczącą kwotę. Wpływy powyżej 1.000 zł odnotowaliśmy bowiem tylko z urzędów skarbowych z Poznania,
Kętrzyna, Dąbrowy Górniczej, Opoczna, Bydgoszczy,
Warszawy i okolic, skąd pochodzi ponad dwie trzecie
kwoty wpłat. Trzeba też pamiętać, że ponad jedna
czwarta to wpłaty dedykowane konkretnym odbiorcom
(zobacz na przykład „Pomóc Tymkowi dogonić rówieśników”, Słowo i Życie nr 3/2012).
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Krajową Kościoła
założeniami, Misja „Dobro Czynić” pozyskane fundusze
rozdysponuje na dofinansowanie pobytu samotnych

starszych osób w Domu Opieki oraz na wsparcie zborowych działań dobroczynnych. Kierujemy się z jednej
strony zasadą, że pieniądze powinny wrócić do środowisk, w których je zebrano, z drugiej – zgodnie z zasadą
solidarności – chcemy docierać do najbardziej potrzebujących. Aktualnie na różnym etapie prowadzone są
projekty ze Społecznościami Chrześcijańskimi z War
szawy, Ciechanowa, Dąbrowy Górniczej i Wrocławia.
Końcówka roku to zwykle kumulacja charytatywnych
akcji, mogę więc już dzisiaj obiecać, że w kolejnych
numerach „Słowa i Życia” będę mógł zdać szerszą relacje ze wspomaganych przez Misję działań. Zachęcam
też do odwiedzania naszej strony internetowej www.
dobroczynic.pl, gdzie na bieżąco informujemy o naszych poczynaniach.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do zasilenia Misji odpisem 1% podatku PIT. Przy
okazji zachęcam do wspierania nas nie tylko przy
dorocznych rozliczeniach
z urzędem skarbowym.
Misja „Dobro Czynić” nie
prowadzi żadnej działalności
gospodarczej, a wszystkie
jej dobroczynne działania są
absolutnie nieodpłatne. Mo
żemy funkcjonować tylko
dzięki darowiznom ludzi dobrej woli, którzy mogą być
pewni, że całość ich wpłat
jest przeznaczona na dobroczynność (opieramy się bowiem na wolontariacie).
„Dobro Czynić” Misja Charytatywna jest kościelną osobą prawną i organizacją pożytku publicznego, więc darowizny wpłacane w ciągu całego roku bezpośrednio na
jej konto bankowe, zmniejszają – na zasadach ogólnych
– podstawę opodatkowania. Czyńmy dobro razem!
„Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz
w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny,
niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca
dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby
osiągnęli prawdziwe życie” (1 Tm 6:17-19 – BT).

RADOSŁAW GASZA
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„Dobro Czynić” Misja Charytatywna
Kościoła Chrystusowego w RP
jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną
do otrzymania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2012 rok.
Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i uzupełnianie
wszelkich działań członków oraz przyjaciół naszej wspólnoty kościelnej,
mających na celu skuteczne pomaganie ludziom w każdej sferze ich życia.
Pod naszą stałą opieką znajdują się m. in. samotne osoby starsze, dla których środki
przekazywane przez naszą Misję są często jedynym źródłem utrzymania.
Przekazując nam swój 1% masz pewność, że trafi on w sam środek ludzkiego
cierpienia, biedy i samotności, przynosząc nadzieję i miłość.
Od Twojej decyzji zależy, czy osoby w trudnej sytuacji życiowej
uzyskają tak bardzo oczekiwaną pomoc.

1% – pomóż nam dobro czynić
przekaż nam1% swojego podatku
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Jak przekazać 1% Twojego podatku?
Wystarczy, że wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38),
wypełnisz także znajdującą się w tym druku część nazwaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
W rubryce „Numer KRS” wpisz numer KRS Misji Charytatywnej „Dobro Czynić” – 0000253759.

DZIĘKUJEMY!

„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
List do Galacjan 6:10

