Opłatek Maltański 2002-2012 - dzielenie się dobrem przy świątecznym stole 

Opłatek Maltański to akcja charytatywna, której organizatorzy w tym roku ponownie zaproszą do świątecznej kolacji setki dzieci i dorosłych. Będzie to radość płynąca 
ze spotkania, łamania się wigilijnym opłatkiem oraz z prezentów, o których marzą przede wszystkim dzieci. 

Organizatorem Opłatka Maltańskiego jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, reprezentowany przez inicjatora i zarazem jednego ze sponsorów akcji Jerzego Donimirskiego,  przy  współpracy  lokalnych Miejskich  Ośrodków  Pomocy  Społecznej. 
Honorowymi patronami tego świątecznego spotkania są: J. Em. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezydent ZPKM Aleksander hr. Tarnowski. 

Do tej pory wigilijne spotkania były organizowane w czterech miastach: Krakowie, Myślenicach, Chrzanowie i Katowicach, ale w tym roku, do 11 już Opłatka, przyłączą się dwa nowe miasta: Wieliczka oraz Wadowice. To jeden z celów działalności   akcji - zachęcać 
i włączać do działań coraz więcej polskich miast i firm, a fakt, że dzieło Opłatka Maltańskiego funkcjonuje już 10 lat, motywuje i dodaje sił do kolejnych jego edycji.

WADOWICE 14 grudnia 2012
KRAKÓW 15 grudnia 2012
WIELICZKA 16 grudnia 2012
MYŚLENICE 20 grudnia 2012
CHRZANÓW 22 grudnia 2012
KATOWICE 23 grudnia 2012

Ideą Opłatka Maltańskiego jest szerzenie radości oraz niesienie pomocy osobom najbardziej   potrzebującym. Organizatorzy zapraszają firmy i osoby prywatne do wspólnego dzieła, 
które polega na organizacji spotkania wigilijnego oraz na zakupie paczek, którymi 
zostają obdarowani zaproszeni goście: ubogie rodziny wielo-dzietne, osoby samotne, niepełnosprawne. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej doskonale znają  zaproszone osoby, co umożliwia wypełnienie prezentu np. potrzebną parą rękawiczek, czapką, a nawet dopasowaną parą butów. W ten sposób dzieci oprócz łakoci, otrzymują coś, czego na co dzień im brakuje, na co rodzice nie mają pieniędzy. Taka jest logika działania akcji: pomóc 
w sposób trafiony i przyjemny zarazem. 

Tak dobrze poinformowany Święty Mikołaj przynosi podczas spotkania opłatkowego  prezenty, nie tylko dzieciom, ale wszystkim zaproszonym osobom dorosłym. Osoby 
dorosłe otrzymują paczki z artykułami spożywczymi. Świąteczna torba dla osoby 
dorosłej zawiera kawę, herbatę, barszcz, wędliny, owoce, kakao i słodycze. 

Jednym z zaplanowanych elementów spotkania jest świąteczny program artystyczny, przygotowany przez MOPS z udziałem zaproszonych dzieci. 

Dzielenie się opłatkiem podczas spotkania ma zasadniczy wymiar symboliczny, nawiązuje 
do łacińskiego oblatum, czyli do tego, co jest ofiarowane. I tak, inicjatorzy Opłatka Maltańskiego starają się urzeczywistnić w tym dniu najważniejsze przesłanie płynące  
z  tradycji  opłatka - ofiarować siebie innym: swój czas, swoje serce, swoje możliwości. 

Nie byłoby to możliwe bez pomocy wielu sponsorów. To dzięki  nim - ludziom dobrej woli 
i wielkiego serca - możemy sprawić, że Ci, dla których los nie był łaskawy, będą szczęśliwi choćby przez chwilę świątecznego spotkania. 

W spotkaniach co roku uczestniczą media: TVP Kraków, TVP Katowice, Chrzanowska Telewizja lokalna, Radio Kraków, Radio Em Katowice, Dziennik Polski, Niedziela, Przełom oraz Gość Niedzielny.

