Od roku 1988 roku siedziba Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana mieści się
w Żarach przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 w centrum miasta w budynku Stowarzyszenia,
znajduje się sklep Dewocjonalia prowadzony przez Helenę Jankowiak oraz Syna Artura .
Jest to Oddziałem Terenowym Województwa Lubuskiego –
Główna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.
Oddział Terenowy Żary liczy ponad 150 członków Stowarzyszenia .
Przewodniczącym Oddziału jest Piotr Jankowiak oraz zarząd składających się z 7 członków.
Wiceprzewodniczący – Artur Jankowiak
Sekretarz
- Anita Kulma
Skarbnik
- Wanda Galicka- Ochab
Członkowie
- Korędowicz Władysława- Tadeusz Pużak- Wiesława Zegiel - Monika Staśkiewicz

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jest kształtowanie rzeczywistości
polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym
nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową,
a w szczególności :
Ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe , moralne
i materialne środowisko ich życia i rozwoju, przygotowanie katolików świeckich do
aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw
oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
Pracę formacyjną w oparciu o naukę społeczną Kościoła przygotowując katolików świeckich
do uczestnictwa w życiu publicznym, stałą troskę tożsamość i rozwój kultury narodowej,
wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie
inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodzin, promowanie idei samorządności
i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych, współpracę z samorządem
w sferze realizacji jego zadań własnych. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana od
wielu lat zajmuje się problematyką rodzinną w naszym mieście od lat współ organizuje
wypoczynki letnie , zimowe, przy Stowarzyszeni od kilku lat jest prowadzona świetlica
środowiskowa ( sezonowa ) ,klub Video „Salomon” w której znajduje się ponad 500 kaset
o tematyce religijnej - wychowawczej, edukacyjnej, bajki , oraz biblioteka( 3tys książek).
Odbywają się zajęcia rzeźbiarskie- malarskie dla młodzieży, jesteśmy organizatorem od
kilku lat Między Gminnych Dni Rodzinnych w który licznie biorą udział organizacje
pozarządowe, zajmujące się problematyką rodzinną i nie tylko, w ramach obchodów Między
Gminnych Dni Rodzinnych
jest organizowany bieg Ku Czci Kardynała Stefana
Wyszyńskiego ulicami miasta , w Żarach odbywa się finały Wojewódzkie (regionalne)
RECYTATORIUM Polskiej Poezji Prozy Religijnej i Patriotycznej księży poetów,
organizowanie spotkań , zajęcia edukacyjne w formie wykładów, wystaw, spotkań
seminaryjnych i krajoznawczych ukazujących historyczne i współczesne postawy patriotyzmu
polskiego, poświęcone historii wielkich Polaków , organizujemy wiele wystaw poświęconej
naszego regionu , coroczny konkurs szopek Bożonarodzeniowych , współ organizowanie
rekolekcji dla nauczyciel i pracowników oświaty , prowadzenie ośrodka informacyjnego
o sektach i nowych ruchach destrukcyjnych , bank informacji o pracach sezonowych dla
młodzieży , prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci ze szkół podstawowych
z matematyki, polskiego. Stowarzyszenie
bardzo
podkreślić dużą współpracę
z organizacjami i instytucjami np. z Parafiami Dekanatu Żarskiego, Urząd Miasta i Gminy,
Powiat, Powiatowa Straż Pożarna ,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żarski Dom Kultury,
Polski Czerwony Krzyż , Związek Harcerstwa Polskiego, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Związek Niewidomych , Rejonowy Sztab Ratownictwa Społecznej Krajowej
Sieci Ratunkowej w Żarach ,Żarskie Stowarzyszenie Historyczne, Biblioteka Publiczna,
Akcja Katolicka, Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich, Żarskie
Towarzystwo Kultury ,Caritas , itp.
W tym roku odbędzie się po raz pierwszy plener rzeźbiarski o tematyce sakralnej , zadaniem
rzeźbiarzy będzie wyrzeźbienie Szopki Bożonarodzeniowej która w okresie świąt Bożego
Narodzenia upiększy nasze miasto , zostanie wystawiona również wystawa- temat wystawy
„Jan Paweł II w obronie najmłodszych” .
Katolickie Stowarzyszenie „ CIVITAS CHRISTIANA” otwarte jest na współpracę ze
wszystkimi, którzy tworzą dobro i ku dobru zmierzają. Pragniemy współtworzyć płaszczyzny
spotkania oraz integracji wszystkich osób i środowisk, którym bliskie są zarysowane tu cele
i zasady.
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