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DEKANAT STAROMIEJSKI 
---------------------------------- 

 
Parafia Archikatedralna  Św. Jana Chrzciciela 
 
Zespół liczy ok. 12 osób 

Budżet roczny:  16.060 zł 

Raz w miesiącu  odbywa się zebranie poprzedzone  mszą św. w intencji podopiecznych, członków Zespołu i ich rodzin. Pod opieką Zespołu 

jest  około 200 osób, łącznie z dziećmi. Punkt charytatywny  czynny jest dwa razy w tygodniu.  Wydawane są produkty żywnościowe, odzież i 
środki czystości.  Odwiedzamy i pielęgnujemy osoby chore, samotne i upośledzone. Załatwiamy im różne sprawy: robimy zakupy, organizu-

jemy pomoc lekarską, przygotowujemy chorych do comiesięcznej spowiedzi i komunii św. Dostarczamy też niektórym osobom prasę katolic-

ką. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu pomagamy chorym  w przygotowaniu się do świąt przez wspólną modlitwę, czytanie Pisma Święte-

go i inne formy. Dwa razy w roku: na Boże Narodzenie i Wielkanoc  organizujemy paczki świąteczne dla przeszło 200 osób.  Z okazji Dnia 

Chorych i Tygodnia Miłosierdzia odprawiana jest msza św. w intencji chorych  ze specjalnym błogosławieństwem. Po liturgii chorzy otrzy-

mują  poczęstunek i upominki. Anonimowi sponsorzy pomagają rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji materialnej: opłacając 

czynsz, wyposażają ich w sprzęt gospodarstwa domowego, itp. Żródłem finansowania sa ofiary zbierane do puszek oraz dochody ze sprzedaży 

świec wigilijnych i baranków. 

============================================= 
Z Dekanatu Staromiejskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 

Nawiedzenia N.M.P  i Św. Jana Bożego 
 

DEKANAT BIELAŃKI 
---------------- 

Parafia Św. Zygmunta 
 

Zespół liczy 40 wolontariuszy 

Budżet – 92.270 zł 

Stałą opieką obejmujemy 150  rodzin tj. ok. 280 osób, , w tym 95 dzieci. Pod opieką jest również 175 osób chorych. Dwa razy w tygodniu 

Zespół pełnił dyżury, w czasie których rozdaliśmy 2108  paczek (łącznie z paczkami świątecznymi) z żywnością i środkami chemicznymi 

Przyznano 246 zapomóg, w tym 43 na zakup książek, 18 osób otrzymało pościel, 3 dzieciom dofinansowano kolonie.  Każdy podopieczny  

korzysta z pomocy na ogół raz w miesiącu.  Zorganizowaliśmy wiosenny i jesienny  Dzień Chorych  i Sędziwych  (mszę św. i agapę).  Zorga-

nizowano także wieczerzę wigilijną dla 60 osób samotnych.  Obłożnie chorym wolontariusze zanieśli ciasto i słodycze do domów. Prowadzi-

my zbiórkę i rozdawnictwo odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Zbieraliśmy także przybory szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. 

80 dzieci otrzymało zeszyty i przybory szkolne. W Tygodniu Miłosierdzia zbieraliśmy żywność, którą przekazaliśmy najbardziej potrzebują-
cym. Osobom samotnym –chorym robimy zakupy, sprzątamy. Odwiedzaliśmy także naszych podopiecznych w szpitalach, zanosimy im 

pościel, bieliznę i pampersy oraz dobre słowo i uśmiech. W każdy pierwszy czwartek miesiąca  uczestniczymy we mszy św. w intencji wolon-

tariuszy i podopiecznych. 

 
Parafia Matki Bożej Wspomożycielki  Wiernych 
 

Zespół składa się z 6 osób 

Wydatki 5.600  zł. 

Współpracujemy z innymi zespołami i grupami parafialnymi w niesieniu pomocy ludziom starszym, samotnym i chorym.  Zbieramy przed 

kościołem pieniądze na cele charytatywne, zwłaszcza na pomoc dla biednych dzieci. Odwiedziliśmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy około 350  przedsiębiorstw, celem zebrania darów i przekazania  im listu pasterskiego ks. Proboszcza i informacji o wykorzy-

staniu środków otrzymanych w poprzedniej zbiórce.  Przy tej okazji staramy się ewangelizować ( uwrażliwiać na biedę). Wspomagamy 

materialnie każdego miesiąca ok. 30 rodzin.  Znaczącą pomocą jest rozdawanie żywności otrzymanej z Caritas AW i zakupionej przez PZC. 

Tą forma opieki objęliśmy 380 osób, w tym 160 dzieci.wych i 280 świątecznych ze słodyczami.  Potrzebującym  przekazaliśmy również 
otrzymane od parafian obuwie i odzież oraz  zabawki. Wydaliśmy w ciągu roku około 350 kg odzieży i 100 par obuwia. Z pomocy tej 

korzystają także ludzie z poza parafii.  Wspieramy  także inne katolickie ośrodki, np siostry „Katarzynki”. Zorganizowaliśmy  6 pielgrzymek 

, w których uczestniczyło 255 osób: do Częstochowy, Gietrzwałdu, Lichenia, Torunia,  Matki Bożej Bolesnej w Oborach  oraz  Szlakiem 

Papieża Jana Pawła II . Rozwijamy inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób. We współpracy 

ze sklepem spożywczym „Victoria” organizujemy zbiórkę żywności i innych artykułów, które przekazujemy osobom najuboższym. 

 
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP 
 

Zespół składa się z 6 osób 

Opiekujemy się ok.320 osobami, w tym również dziećmi.  Dwa razy w tygodniu Zespół pełnił dyżury, w czasie których rozdaje żywność 
otrzymaną z Caritas AW.  Najbardziej potrzebujący otrzymują paczki 1-2 razy w miesiącu, niektórzy rzadziej, a część tylko na świeta. 

Organizujemy dwa razy w roku zbiórkę żywności i innych artykułów we współpracy ze sklepem „Agora”. Prowadzimy także zbiórkę i 

rozdawnictwo odzieży, obuwia, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego.  Przekazaliśmy dwa nowe wózki  dla dzieci. Raz w miesiącu 

odwiedzamy osoby chore – samotne. Zaopatrujemy je w żywność, bieliznę osobistą i pościelową  oraz ubranie. Wykonujemy drobne napra-

wy. Jesteśmy w stałym kontakcie z  Opieką Społeczną.  Na życzenie chorych zawozimy ich na msze św. Z okazji Dnia Chorych odprawiana 

jest  msza św. ze specjalnym błogosławieństwem. Pomagamy bezdomnym i bezrobotnym także z poza Warszawy. Ofiarowujemy im odzież, 
obuwie, żywność. Z naszą współpracą,  32 dzieci skorzystało z kolonii organizowanych przez Caritas AW. 

 

Parafia Marii Magdaleny 
 

Zespół składa się z 8 osób ( wolontariuszy z Akcji Katolickiej, członków Kółka Różańcowego i Wspólnoty Krwi Chrystusa. 

Budżet 22 000 zł. 

Otaczamy opieką duchową i materialną wiele rodzin i chore osoby. W Dniu Chorych –11 lutego została odprawiona msza św. , w której 

uczestniczyło ponad 200 osób. Po mszy św. dla wszystkich zorganizowano skromny poczęstunek. Co miesiąc udzielana jest pomoc finan-

sowa 8 wielodzietnym rodzinom oraz 5 rodzinom pomoc doraźna. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rozdano ubogim 150 

paczek żywnościowych na kwotę 8 000 zł. Dofinansowano kolonie  dla 55 dzieci i młodzieży  i ferie zimowe dla 50 osób oraz dwie autoka-

rowe pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Wadowicach i Warce dla ministrantów i bielanek. Z pomieszczeń parafialnych (ok. 300 m2) 

nieodpłatnie korzysta Szkoła Życia dla 30 niepełnosprawnych osób- tzw. „Fundacja Dom”. 

 

========================== 

Z dekanatu Bielańskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 
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Bł. Edwarda Detkensa, Matki Bożej Królowej Pokoju, Św. Krzysztofa i  Św. Ignacego Loyoli. 

DEKANAT JELONKOWSKI 
-------------------- 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

Zespół liczy 12  osób 

Budżet wynosił 17 370  zł. 

Opieką obejmujemy 60 rodzin, głównie są to rodziny wielodzietne biedne oraz samotne. Udzieliliśmy 10 zapomóg finansowych z przeznacze-

niem na żywność, dopłaty do czynszu oraz na leki. Sfinansowaliśmy kolonie  dla 20 dzieci, a dla 10 dofinansowaliśmy oraz 9 osobom doro-

słym pobyt w Łaźniewie. Ofiarowaliśmy 250 paczek świątecznych oraz zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną dla 50 osób samotnych i bez-

domnych. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowaliśmy loterię fantową. Uzyskany dochód przeznaczyliśmy na zakup książek i 

przyborów szkolnych dla  dzieci z ubogich rodzin. Raz w tygodniu czynny jest punkt informacyjny, gdzie zgłaszane są potrzeby, które rozpa-

trywane są raz w miesiącu na zebraniach Zespołu. 

 
Parafia Matki Boskiej Królowej Aniołów 
 

Zespół liczy 11  osób 

Budżet wynosił 37.000  zł. 

Z pomocy parafialnej Caritas systematycznie korzysta ok. 50 rodzin, głównie  wielodzietnych. Co miesiąc otrzymują   paczkę  żywnościową,  
dopłacamy do leków, ofiarowujemy drobne zapomogi,  partycypujemy w opłatach czynszowych. Pomagamy również bezrobotnym i bezdom-

nym zwracającym się do nas incydentalnie. Zaopatrujemy je w  używaną odzież i żywność. Raz w tygodniu otrzymują gorącą zupę.  W sumie 

udzieliliśmy pomocy około 300 osobom.  Ofiarowaliśmy 90 paczek wielkanocnych i 90 na Boże Narodzenie. Rodziny wielodzietne  otrzyma-

ły pieniądze na wyprawki szkolne, dofinansowaliśmy kolonie dla 16 dzieci. Wspomagamy działalność świetlicy terapeutycznej.  Czynnie 

włączamy się w akcje przekazywania najuboższym darów ( makaronu, mleka w proszku, ryżu i innych produktów)otrzymywanych z Caritas 

Archidiecezji Warszawskiej.  Dzięki współpracy z Caritas AW 6 dzieci zostało objętych programem „Skrzydła”. Włączamy się również we 

wszystkie akcje prowadzone przez Caritas Polska. Raz w miesiącu odbywa się msza św. w intencji darczyńców i wolontariuszy.  

 

Parafia Bogurodzicy Maryi 
 

Zespół liczy 11 członków i kilkudziesięciu wolontariuszy 

Wydatki 40.928  zł 

Pełnimy dyżury cztery razy w tygodniu. Współpracujemy z samorządem lokalnym , z Warszawskim Hospicjum Społecznym ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową, z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z kilkoma dużymi  sklepami, z pracownią 
krawiecką, fryzjerką i inn.  Stałą opieką objęliśmy 101 rodzin. Pomagamy rodzinie z Mołdawii, zamieszkującej na terenie naszej parafii  a 

także 203 bezdomnym  ( otrzymali koce, kołdry, ciepłą odzież i żywność).  Świadczymy pomoc żywnościową. Na ten cel wydaliśmy 8483 

zł.  Rozdajemy również żywność ofiarowaną przez parafian  i otrzymaną z Caritas A.W. Wykupiliśmy leki  na kwotę 9223 zł. Udzieliliśmy 

10 rodzinom zapomogi na kwotę 2667 zł i 1 rodzinie pożyczkę zwrotną.  Zawozimy chorych na badania, wypożyczamy sprzęt rehabilitacyj-

ny, odwiedzamy chorych, robimy im zakupy, sprzątamy, pośredniczymy w załatwianiu różnych spraw. Pośredniczymy w przekazywaniu 

różnych rzeczy ofiarowanych przez  parafian, prowadzimy punkt wydawania odzieży, leków, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i 

innych niezbędnych rzeczy.  Zorganizowaliśmy  opłatek wigilijny,  na którym rozdaliśmy 198 paczek świątecznych, w tym 90 dla dzieci ze 

słodyczami i maskotkami.  Dwóm rencistom umożliwiliśmy korzystanie z obiadów w gimnazjum.  Dofinansowaliśmy kolonie dla 19 dzieci 

na kwotę 3150 zł. Świadczymy bezpłatnie drobne usługi krawieckie i fryzjerskie. W Dniu Chorego odwiedziliśmy 21 podopiecznych w ich 

domach. Ofiarowano im paczki żywnościowe. Rozdajemy chorym lekturę  religijną, medaliki i  różańce. Zorganizowaliśmy 4 pielgrzymki 

autokarowe. Sfinansowaliśmy 18 osobom udział w tych pielgrzymkach.  Zespół wraz z kapłanem spotyka się raz w miesiącu,  celem omó-

wienia  spraw związanych z bieżącą działalnością charytatywną. Są to także spotkania formacyjne. Raz w miesiącu odbywa się także msza 

św dziękczynno-błagalna w intencji wolontariuszy, podopiecznych i ofiarodawców.  

============================================= 

Z dekanatu Jelonkowskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Św. Łukasza Ewangelisty  

 

DEKANAT  MOKOTOWSKI 
-------------- 

Parafia  Matki Bożej Anielskiej  
 

Zespół liczy  11 osób 

Budżet  25.222 zł 

Zebrania Zespołu odbywają się raz w miesiącu, najpierw formacja duchowa, a potem sprawy organizacyjne.  Raz w tygodniu  pełnimy 

dyżury rozpoczynając modlitwą z podopiecznymi, a potem wydajemy żywność oraz bony żywnościowe. Stałą opieką obejmujemy  40 rodzin 

i 4 osoby chore, samotne. Pomoc finansową udzielamy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dopłacamy do czynszu, do opłat za światło i 

wykupujemy leki. Co tydzień wydajemy artykuły żywnościowe otrzymywane z Caritas AW. Co tydzień kupujemy pieczywo, część rozdaje-

my biednym, a część sprzedajemy po mszach św. w intencji św. Antoniego.  Otrzymane dochody przeznaczamy na cele charytatywne. 

Dofinansowujemy kolonie, zakup książek i przyborów szkolnych, obiady dla 5 dzieci. 40 dzieci  i 84  osób dorosłych otrzymało paczki 

świąteczne.  Zorganizowano  wigilię dla 35 osób, którzy też otrzymali paczki. Fundusze uzyskujemy: ze sprzedaży chlebków Św. Antoniego, 

lilii w dniu Patrona, zniczy, świec wigilijnych, kwesty w niedzielę Bożego Miłosierdzia. 

 

Parafia NMP Matki Zbawiciela 
 
Zespół liczy 7  osób 

Dwa razy w tygodniu pełnimy dyżury: wydajemy bony żywnościowe, które można zrealizować  w lokalnym sklepie oraz odzież, buty, 

pościel itp. Z okazji Świąt biedni otrzymują paczki.  Pieniądze na działalność, Zespół uzyskał z kwest i ze sprzedaży palm.  

============================================== 

Z dekanatu Mokotowskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 
NMP Matki Kościoła ,Św. Andrzeja Boboli, , Św. Szczepana,  Św. Michała Archanioła. 

 

DEKANAT MURANOWSKI 
------------------------ 

Parafia Narodzenia N.M.P. 
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Zespół liczy 12 osób 

Budżet 14 000 zł 

Opieką obejmujemy 70 rodzin  (wielodzietnych, biednych i osób samotnych). Połowa osób  objętych opieką stanowią blisko połowę pod-

opiecznych. Wielu z nich jest starych, chorych niepełnosprawnych, „przykutych na stałe do łóżek”. Punkt przyjmowania i wydawania darów 

czynny jest raz w tygodniu. Rozdaliśmy  ubrania, buty, sprzęt gospodarstwa domowego i inne rzeczy ok. 400 osobom. Rozdaliśmy także 

362 paczki z artykułami spożywczymi i higieny osobistej.  Najbardziej potrzebujący otrzymują paczki co miesiąc, niektórzy rzadziej, część 
tylko na święta. W okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy wszyscy podopieczni otrzymali życzenia świątecznie, do których dołączyliśmy  

w prezencie świece. Kilku chorym wykupiliśmy lekarstwa. Dofinansowaliśmy kolonie 8 dzieciom, a 5  na nasz wniosek  otrzymało dofinan-

sowanie z OPS. W zorganizowanym już po raz trzeci,  wspólnie z Zespołami Caritas Parafii św. Andrzeja Apostoła, Bożego Miłosierdzia i 

św. Faustyny kursie opiekunek i opiekunów domowych uczestniczyły 3 skierowane przez nas osoby.  Dla zdobycia środków na ten cel 

zorganizowaliśmy kiermasz artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków, kaset, książek, ciast własnego wypieku i innych rzecz. Uru-

chomiliśmy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Oferujemy sprzęt potrzebny chorym także  z trzech sąsiadujących z nami parafii 

Odwiedzamy i wykonujemy różne prace w domach ludzi chorych, samotnych, robimy zakupy, pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych. 

Załatwiliśmy hospicjum osobie samotnej i niepełnosprawnej, bez źródła dochodu. Wspieramy chorych   także duchowo, umacniamy ich w 

wierze i zaufaniu w Panu.  Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej ( Wola i Śródmieście) i z  innymi instytucjami wspierającymi 

nasze dzieło. Prowadzimy korespondencję z Urzędem Miasta w sprawie przyspieszenia przydziału mieszkania rodzinie repatriantów.  

Dwom osobom udzieliliśmy  zwrotnej, nie oprocentowanej pożyczki.  W dniu patrona Zespołu  św. Brata Alberta odbyła się msza św. w 

intencji podopiecznych, a w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia  za ofiarodawców. Korzystamy z hojnych darów parafian, jak również 
różnych fundacji i  innych organizacji ( z Wedla,  artykułow UE za pośrednictwem Caritas AW).  Przed świętami Bożego Narodzenia i  

Wielkanocy  bogatsi parafianie składają  do koszów dary, z których robimy paczki świąteczne  dla  ubogich parafian.   

 
Parafia Św. Andrzeja Apostoła 
 

Zespół liczy 6 osób 

Budżet 12 700 

Opieką obejmujemy 50 rodzin. Co miesiąc  odbywa się w intencji  podopiecznych msza św., po której spotykamy się na agapie (w której uczest-

niczy 10-30 osób). Opiekowaliśmy się 5 osobami w starszym wieku.  We współpracy z apteką  dofinansowaliśmy w 50% leki dla ok. 40 osób. 

Organizujemy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.  Wspólnie z dwiema sąsiednimi parafiami zorganizowaliśmy kurs opiekunek domo-

wych, który ukończyło  11 osób.  Dofinansowaliśmy wizytę u lekarza specjalisty. Dofinansowaliśmy 21 dzieciom kolonie. Zorganizowaliśmy 

Zespół Edukacyjny składający się ze studentów i  nauczycieli, którzy udzielali lekcji  bezpłatnie 14 uczniom. Zakupiliśmy dla dzieci 3 rodzin 

materiały szkolne  i część podręczników.  Na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Tydzień Miłosierdzia kupiliśmy bony w Macpolu dla 20  

rodzin. Ok. 30 rodzin otrzymuje  żywność  przydzieloną nam z Caritas A.W.   Zorganizowaliśmy magazyn odzieżowy.  Zespół uczestniczy w 

comiesięcznych spotkaniach dzielenia się ewangelią. Wzięliśmy udział w konferencji przeznaczonej dla członków PZC dekanatu muranowskie-

go  na temat pomocy społecznej.  

 
Parafia Św. Augustyna 
 

Zespół liczy 6 osób. 

Budżet 61.890  zł. 

Zespół dyżuruje  raz w tygodniu, obsługując ok.15 osób, w okresie przedświątecznym i zimowym 25-30 osób. Coraz częściej proszą o 

pomoc osoby bezdomne.  Zespół otacza stałą opieką ok. 100 osób. Pomoc jaką udzieliliśmy to: zapomogi –75 osób (miesięcznie  po 20-40 

zł),  finansowano  obiady dla 15  dzieci, zakup podręczników. Wspomagamy „Ognisko Muranów” Dofinansowaliśmy wakacje letnie  i 

zimowe dla 130 dzieci.   Pomagamy w różny sposób osobom chorym - samotnym i niepełnosprawnym: załatwiamy im sprawy administra-

cyjne, robimy zakupy, zawozimy do lekarza lub szpitala.    Ofiarowaliśmy 190 paczek na święta  Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Roz-

prowadziliśmy produkty żywnościowe (makaron, ryż, mleko, ser żółty, topiony, otrzymane z Caritas AW mąkę)  103 rodzinom. Organizo-

waliśmy zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci w Afryce, pomoc Kościołowi na Wschodzie i Polakom na Ukrainie. Przekazaliśmy także środki 

finansowe na pomoc misyjną i na zakon klauzurowy.  Udzielamy wsparcia osobom psychicznie chorym w załatwianiu spraw administracyj-

nych i związanych z opieką medyczną. 
====================================== 

Z dekanatu Muranowskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
 Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny, Św. Karola Boromeusza i 

Św. Antoniego z Padwy 

DEKANAT OCHOCKI 
------------------- 

Parafia Św. Jakuba  
 

Zespół składa się z 22 osób wspieranych przez młodzież i studentów. 

Budżet 200 771, w tym dary w naturze  82 327 zł. 

Dwa razy w tygodniu pełnione są dyżury. Dużą uwagę przykładamy do indywidualnych rozmów z ludźmi zwracającymi się do nas o pomoc. 

Niesiemy im najróżniejszą pomoc: dajemy im żywność, kierujemy ich do odpowiednich instytucji. Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej na terenie  Ochoty, celem  lepszego rozpoznania sytuacji materialnej i niesienia potrzebującym  pomocy. Raz w miesiącu wyda-

waliśmy paczki żywnościowe 160 podopiecznym. W sumie w 2006 r. wydano 1287 paczek żywnościowych parafianom i 508 bezdomnym i 

bezrobotnym  spoza parafii.  Otrzymaną żywnością dzielimy się z Ośrodkiem Wychowawczym, Ośrodkiem Charytatywnym „Tylko z Darów 

Miłosierdzia”.  Z darów  używanej odzieży i butów i innych rzeczy skorzystało 721 osób z parafii i 483  spoza parafii. Odzież i obuwie  

przekazujemy także do PCK, oraz innym organizacjom charytatywnym i na Białoruś. Pośredniczyliśmy w przekazywaniu sprzętu gospodar-

stwa domowego, mebli, wyposażenia łazienek, sprzętu rehabilitacyjnego. Co miesiąc zaopatrujemy w środki czystości 140 podopiecznych. 

W sumie wydaliśmy parafianom 1110 paczek ze środkami czystości i 373 paczek osobom bezdomnym i bezrobotnym z innych parafii.  45 

dzieci wyposażyliśmy w przybory szkolne.   Opłacaliśmy przez cały rok  obiady dla 43 dzieci.  10 osób dorosłych jadło obiady ofiarowane 

przez Gimnazjum Społeczne. Przygotowaliśmy paczki i spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia dla 100 osób starszych i samot-

nych z parafii i 20 osób bezdomnych  spoza parafii. Obdarowaliśmy paczkami świątecznymi 67 osób chorych i samotnych, którym młodzież  
zaniosła do domów wraz z życzeniami wykonanymi przez dzieci oraz ok. 80 paczek  z artykułami pierwszej potrzeby przekazaliśmy rodzi-

nom wielodzietnym.   Dla 70 dzieci zorganizowaliśmy spotkanie choinkowe, na którym otrzymali słodycze, zabawki i książki.  W niedzielę 
Miłosierdzia zorganizowaliśmy mszę św. i agapę dla 60 chorych. Naszą posługę wsparły siostry zakonne. Opieką otaczamy dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, które uczęszczają do świetlicy, gdzie odrabiają lekcje, uczą się na komputerze, bawią się, jedzą podwieczorek.  Dla dzieci 

tych i ich rodzin zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne, Mikołajki i Dzień Dziecka.  Wykupiliśmy leki oraz rozdaliśmy leki, które otrzymali-

śmy od firm farmaceutycznych.  Zorganizowaliśmy kolonie dla 43 dzieci. Pomagaliśmy finansowo przez cały rok jednej rodzinie.  W pierw-

sze poniedziałki miesiąca modlimy się na mszy św. za darczyńców. Raz w miesiącu spotykamy się z ks. Proboszczem  w celu umocnienia 

naszego zaangażowania charytatywnego i więzi między nami. 



 5 

 
Parafia Św. NMP Królowej Świata 
 

Zespół liczy 6 osób oraz ok. 30 wolontariuszy 

Budżet  14.268 zł 

Działalność Zespołu koncentrowała się na następujących akcjach:  

Paczki Wielkanocne i na Boże Narodzenie - rozdano na Wielkanoc 130 paczek: emerytom i rencistom (83), samotnym matkom  (18), rodzi-

nom wielodzietnym (27) i patologicznym (2). Na Boże Narodzenie rozdano 135 paczek. 

Odwiedziny chorych, pomoc w załatwianiu im spraw urzędowych, pomoc żywnościowa  i finansowa, rozdawnictwo ubrań, butów.  

Akcja „Chleb dla potrzebujących” – dwa razy w tygodniu rozdawano chleb otrzymywany z piekarni „Lubaszkja”. Akcę zakończono w II 

kwartale 2006 r. Przekazano prezenty ( obuwie letnie, przybory szkolne, słodycze) dzieciom ze szkół bieszczadzkich. Pomoc rzeczową ( 

meble, pościel, koce kołdry, garnki, ubrania i buty) przekazano 1 ubogiej  rodzinie z 2 dzieci. 

Artykuły żywnościowe otrzymywane z Caritas AW przekazywano 30 rodzinom. Udzielano zapomogi, opłacano obiady dla 1 ucznia, kupowa-

no leki. 

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu 
 

Zespół liczy 5 osób i 7 wolontariuszek prowadzących stołówkę. 

Budżet  200. 000  zł. 

Raz w tygodniu  wydajemy odzież, obuwie, bieliznę, produkty żywnościowe, zapomogi. Z tej pomocy skorzystało 570 osób. Czternaście 

rodzin otrzymuje stały zasiłek pieniężny, w sumie 7500 zł.  Realizowano  recepty. Zakupiono podręczniki szkolne dla kilkorga dzieci. 

Zorganizowaliśmy 11 lutego „Dzień Chorych” z mszą św. i agapą. Chorzy ok.70 osób otrzymało przed świętami drobne upominki i karty 

świąteczne z życzeniami od ks. Proboszcza. Część chorych otrzymuje czasopisma religijne. Osoby chore, starsze i niepełnosprawne odwie-

dzamy przynajmniej raz w miesiącu.  Zorganizowaliśmy wigilię i ofiarowaliśmy paczki dla 300 osób oraz  śniadanie wielkanocne   dla 250 

osób.  Zorganizowaliśmy rekolekcje z wypoczynkiem  dla  osób niepełnosprawnych i kolonie letnie dla 200 dzieci i młodzieży. Zespół 

wolontariuszek przygotowuje regeneracyjne zupy. Z tej pomocy korzystało do 110 osób dziennie. Wspieraliśmy finansowo Dom Samotnej 

Matki w Chyliczkach,  Dom Ociemniałych w Laskach,  Kościoły na  Wschodzie, Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, Dom Dziecka w 

Warszawie i Płudach. 

 
Parafia Opatrzności Bożej 
 

Zespół liczy 18 osób 

Dwa razy w roku ( w maju i październiku) odbyły się parafialne Dni Chorych,  msza  św. ze specjalnym błogosławieństwem i  agapą. 
Uczestniczyło w niej 160 osób,  otrzymali  paczki żywnościowe i środki higieniczne Raz w miesiącu wydawane są paczki żywnościowe dla 

ponad 200 osób.  Zorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną i świąteczne paczki żywnościowe dla ok. 100 osób.  Zor-

ganizowano dla ok. 150 dzieci  zabawę karnawałową z poczęstunkiem i loterią. W rekolekcjach dla seniorów w Łaźniewie uczestniczyło 2 

osoby, a na letnich koloniach organizowanych przez Caritas A.W. 4 dzieci. Przygotowujemy osoby obłożnie chore do przyjęcia sakramentu 

Pokuty i Eucharystii w pierwsze piątki miesiąca.  

 

Parafia Zwiastowania Pańskiego 
 

Zespół liczy 19 osób 

Budżet 35.000 zł 

 

Po stałym rozpoznawaniu potrzeb Zespół pomaga osobom samotnym-chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym i 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomaga również  dzieciom z Domu Dziecka nr 9. Kupujemy podręczniki i przybory szkolne, 

dopłacamy do kolonii i zimowisk. Prowadzimy magazyn z używaną odzieżą i żywnością pochodzącą z darów. Korzysta z niego ok. 200 osób. 

Wydaliśmy 1403 kg żywności i 2160 l. mleka. Zorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną dla ok. 100 osób. Przekazali-

śmy również 100 paczek świątecznych dla dorosłych, 60 dla dzieci i 90 dla dzieci z Domu Dziecka oraz 1 dla więźnia. Udzieliliśmy wsparcia 

finansowego kilku osobom, zwłaszcza na zakup leków. 

 
Parafia Grzegorza Wielkiego 
 

Zespół liczy 5 osób 

Wydatki  526  zł. 

 Zespół pomagał w zbiórkach pieniędzy na cele wyznaczone przez Archidiecezję oraz z okazji VI Dnia Papieskiego. Sprzedawaliśmy baranki i 

świece. Pomoc dla biednych rodzin –200 zł, zakup ubrań dla ubogich –100 zł, zakup żywności na paczki świąteczne-120 zł.  Rozprowadzali-

śmy wśród potrzebujących artykuły spożywcze otrzymane z Caritas A.W. 

=================== 

Z dekanatu  Ochockiego wszystkie parafie  złożyły sprawozdania 
 

DEKANAT SŁUŻEWSKI 
--------------- 

Parafia Św Zofii Barat  
 

Zespół liczy 16 osób. 

Wydatki – 2359  zł.  

Zorganizowaliśmy z okazji Dnia Chorych mszę św. i poczęstunek dla ok. 40 osób. Ofiarowaliśmy 24 paczki świąteczne ( na Boże Narodzenie 

i Wielkanoc)  rodzinom  wielodzietnym i osobom chorym. Zorganizowaliśmy loterię fantową. dochód  został przeznaczony na sfinansowanie 

kolonii letnich. Wysłaliśmy 1 osobę starszą na odpoczynek do Łaźniewa i 2 dzieci na kolonie Caritas. Zorganizowaliśmy dzień seniora z mszą 
św. i poczęstunkiem  oraz katechezą nt.  św. Franciszka z Asyżu. Uczestniczyło ok. 30 osób.  Odwiedziliśmy 3 osoby chore z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia wręczając im symboliczne stroiki. 

 
Parafia  NMP Matki Miłosierdzia 
 

Zespół liczy 15 osób. 

Wydano – 28.841  zł. 
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Trzy razy w tygodniu pełnimy dyżury, w czasie których przyjmujemy  i wydajemy dary. Wysyłamy też paczki z odzieżą, żywnością i środ-

kami higienicznymi do rodzin z terenów popegeerowskich i więźniów. Część odzieży przekazujemy do  Centrum Matek samotnie wychowu-

jących dzieci.  Wydaliśmy 26 paczek odzieżowych,  i 4 paczki z odzieżą i żywnością więźniom. Z okazji świąt ofiarowaliśmy  105 paczek 

żywnościowych biednym rodzinom. Osobom chorym i starszym rozniesiono do domów 250 paczki świąteczne. Dofinansowaliśmy kolonie 

dla 24 dzieci.  Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe  i z okazji Tygodnia Miłosierdzia dla  osób  chorych i w podeszłym wieku.  Opłacali-

śmy przez cały rok obiad dla 1 osoby. Doraźnie odwiedzamy osoby chore i starsze. 

 

Parafia Św. Maksymiliana  
 

Zespół liczy 25 osób. 

Wydano – 49 378  zł. 

Niesiemy pomoc w szczególności osobom chorym i samotnym. 17 osób jest zaangażowana w tę działalność. W listopadzie 2006 r. odwiedzili 

oni 87  osób chorych i samotnych, rozpoznali ich sytuację zdrowotną i materialną. 80-cio osobowa grupa młodzieży, przygotowująca się do 

sakramentu bierzmowania wzięła udział w roznoszeniu chorym i samotnym małych  paczek świątecznych – symbolu pamięci i miłości , które 

zawierały opłatek, list od księży, herbatę, słodycze i świecę.  
Prowadzimy świetlicę środowiskową, która czynna jest 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Dzieci otrzymują tu posiłek, mają 
zajęcia plastyczne, sportowe, informatyczne i wyrównujące braki w nauczaniu,  uczą się także  jęz. angielskiego, matematyki, biorą udział w 

kółku teatralnym. W Dniu Chorego odbyła się msza św., podczas której 120 osób przyjęło sakrament namaszczenia, 110 osób uczestniczyło w 

agapie.  

Wydajemy osobom biednym odzież, bony żywnościowe, dofinansowujemy wykup leków i rehabilitację. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy wydano bony żywnościowe 43 rodzinom i 3 bezdomnym oraz 90 paczek dzieciom. Dofinansowano kolonie 33 dzieciom. Wypo-

sażono dzieci z ubogich rodzin w przybory szkolne. W każdą sobotę czynny jest Klub Seniora. Prowadzimy sklep spożywczy Caritas, w 

którym realizowane są bony żywnościowe dla podopiecznych. Zyski z działalności sklepu przeznaczane są na działalność świetlicy. Raz w 

miesiącu odbywają się spotkania modlitewne dla podopiecznych. Wydajemy biuletyn „Pomóż”. Zespół pełni dyżury raz w tygodniu.  Raz w 

tygodniu pełni dyżur psycholog i dwa razy w tygodniu prawnik. Wszyscy wolontariusze spotykają się dwa razy w miesiącu.  

 

================================================ 

Z dekanatu Służewskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
 Św. Apostołów Piotra  i Pawła, Św. Dominika i  Św. Katarzyny. 

DEKANAT ŚRÓDMIEJSKI 
------------------- 

Parafia  Wszystkich Świętych 
 

Zespół liczy 16 osób.  

 

Wydajemy raz w tygodniu ( w każdy poniedziałek) odzież, a w każdy wtorek żywność. Z tej pomocy skorzystało  ponad 3500 osób osób, w 

tym bezdomni. Dwie osoby odwiedzają osoby starsze i chore. Dwie panie pracują jako wolontariuszki w hospicjum. Udzielono pomocy 

finansowej w 215 przypadkach ( w tym refundacja leków). W okresie przedświątecznym wydano 340 paczek żywnościowych. Dofinansowano 

dzieciom posiłki w szkole wg listy sporządzonej przez szkołę. Dofinansowano wyjazdy dzieci  na kolonie a także 5 osobom starszym wczaso-

rekolekcje w Łaźniewie. Zorganizowano Dzień Chorego w lutym i w Tygodniu Miłosierdzia  (msza św. agapa i upominki) dla 230 osób. 

Wspomagano studentów ze Wschodu uczących się w Polsce.  Zespół włącza się we wszystkie akcje Caritasu A.W.  Zespół spotyka się na 

zebraniach informacyjno- formacyjnych. 

 
 
Parafia  Najświętszego Zbawiciela 
 

Zespół liczy 10 osób. Pomagają dzieci,  młodzież,  studenci i ludzie dobrej woli z grup parafialnych  

Budżet – 79 629 zł 

Obejmujemy opieką 259 osób, w tym 152 dzieci. Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowały paczki świąteczne dla dzieci z najbiedniejszych 

rodzin, a studenci w strojach św. Mikołaja roznieśli je. Zorganizowano przedstawienie w Teatrze Syrena , w którym występowała młodzież z 

Kręgu Biblijnego oraz Zespół z Katowic. Dochód z przedstawienia został przeznaczony na dofinansowanie kolonii i zakup podręczników szkol-

nych dla 28 dzieci. Młodzież z Gimnazjum i Liceum sprzedawała na terenie szkoły własne wyroby ciastkarskie. Dochód z tej działalności został 

przeznaczony na paczki świąteczne (130 paczek). Podopiecznym kupujemy artykuły spożywcze, środki czystości, leki, opłacamy świadczenia i 

obiady w szkole (1489 obiadów).  Dofinansowano kolonie dla 18 dzieci. Inicjowaliśmy działania  na rzecz podjecia pracy. Informowaliśmy o 

szkoleniach opłacanych ze środków unijnych.  Udzielamy pomocy materialnej także   ludziom  z poza parafii. 

========================== 

Z dekanatu Śródmiejskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
Bł. Alojzego Orione  i  Św. Barbary. 

DEKANAT ŚWIĘTOKRZYSKI 
------------------- 

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
 

Zespół liczy 13 osób i liczni wolontariusze 

Budżet – 13. 036 zł 

Opieką objętych jest ok. 150 osób, w tym głownie rodziny wielodzietne, samotni-chorzy i niepełnosprawni. Załatwiamy im pobyt w szpitalu, 

w domu opieki, wykupujemy leki, wyposażamy w sprzęt  rehabilitacyjny, odwiedzamy ich. Kilku osobom ciężko chorym przynosimy posiłki 

do domów. Raz w miesiącu lub częściej rozdajemy produkty żywnościowe. Na terenie parafii, przy domu sióstr Szarytek  istnieje stołówka dla 

bezdomnych. Korzysta z niej ob. 80 osób. Codziennie wydawany jest  gorący posiłek a na Boże Narodzenie przygotowywana jest wieczerza 

wigilijna poprzedzona mszą św. Ponadto bezdomni otrzymują na Boże Narodzenie i Wielkanoc paczki żywnościowe oraz środki czystości, 

czapki, szaliki, rękawiczki, skarpety. Część z tych rzeczy została zakupiona, a część zrobiona na  drutach przez osobę niepełnosprawną. 
Siostry Szarytki prowadzą także świetlicę środowiskową dla 40 dzieci, którym pomagają w nauce nauczyciele, licealiści i studenci. Z koloni 

skorzystało 30 dzieci. Dwa razy w roku organizujemy Dzień Chorych. Z tej okazji chorzy otrzymują wodę z Lourdes i upominki oraz czasopi-

sma katolickie. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy ofiarowano 150 paczek żywnościowych i prasę katolicką. Artykuły spożywcze 

otrzymywane  z Caritas AW pokrywają w dużej mierze potrzeby parafialne, także dokupujemy niezbędne produkty dla naszych potrzebują-
cych.  Raz w miesiącu odprawiana jest  msza św. w intencji podopiecznych i opiekunów. Członkowie Zespołu  Charytatywnego  pogłębiają 
formację duchową korzystając z pomocy intelektualnej i duchowej parafialnych księży. 
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Parafia Św. Aleksandra 
 

Zespół liczy 18 osób. Pomaga nam wiele  osób. 

Budżet – 31 374 zł 

Prowadzimy punkt Caritasu czynny jedną godzinę od pon. do piątku. Wydajemy odzież używaną, buty, pościel, artykuły czystości, art. 

gospodarstwa domowego, wózki, odzież dziecięcą, zabawki itp.  Zorganizowaliśmy  3 razy Dzień Chorych: msza św. agapę, i paczki  dla 

150 osób.  Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, z przyjęciem i paczkami  oraz dla osób samotnych ze śpiewaniem kolęd i 

upominkami.  Rozdaliśmy 200 paczek  żywnościowych na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Żywność otrzymywaną z Caritas A.W. rozprowa-

dzamy przez cały rok. Opieką objętych było  ok. 150 osób i wielu bezdomnych. Sfinansowaliśmy kolonie dla kilkoro dzieci. Przygotowali-

śmy palemki. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup tabernakulum. Zbieramy pieniądze na potrzeby naszej parafii oraz na 

KUL, PWT, na rzecz Kościołów na Wschodzie, na budowę Świątyni Opatrzności  Bożej,  i na Seminarium AW. Odwiedzamy chorych w ich 

domach i w szpitalach, zanosimy im prasę katolicką, modlimy się z nimi, robimy im zakupy, załatwiamy różne sprawy urzwspieramy ich 

materialnie.   Udzielamy pomocy finansowej systematycznie lub sporadycznie.  Spotykamy się raz w miesiącu z ks. Proboszczem w celu 

informacyjnym i formacyjnym. Przez cały rok omawiana była Encyklika Ojca Św. Benedykta XVI „Deus Caritas est” Uczestniczyliśmy we 

wszystkich akcjach Caritas AW. 

 
Parafia Św. Krzyża 
 

Zespół liczy 36 osób. Pomagają wolontariusze: uczniowie szkół średnich studenci, emeryci i inni. 

Budżet – 179 904 zł. 

Działalnością charytatywną  zajmuje  się Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 
1.Pomoc ludziom ubogim, chorym i samotnym. Opieką objęto 350 osób. Otrzymali wsparcie materialne: paczki żywnościowe, świątecz-

ne, leki, odzież, poradę pielęgniarki środowiskowej w domu lub w punkcie poradnictwa, pomoc psychologiczną oraz informację o możliwo-

ściach uzyskania pomocy. Wielu osobom pokryto koszty czynszu, energii elektrycznej, gazu, wykupiono leki, materiały opatrunkowe, 

załatwiono zajęcia rehabilitacyjne, drobny sprzęt rehabilitacyjny, pomoc społeczną , opiekunkę, sprowadzono lekarza. Odwiedzano chorych, 

roznoszono im prasę katolicką, załatwiano wizyty u lekarza, pomagano w zakupach i sprzątaniu, wykonano drobne naprawy. Dbano o ich 

formację religijną. Z okazji Świat Wielkanocnych przygotowano i rozniesiono 170 paczek. 35 osobom zaniesiono „Swięconkę” w Wielką 
Sobotę. Zorganizowano i dofinansowano wczaso-rekolekcje  dla 16 osób i 2 wolontariuszy. Zorganizowano dwukrotnie msze św. z okazji 

Dnia Chorego z zaproszeniem na program artystyczny,  herbatę i poczęstunek, z którego skorzystało ok. 100 osób.  Artykuły żywnościowe 

otrzymane z UE w ramach programu PAED oraz ciasta przekazane przez różne firmy  otrzymało 2037 osób.  

Nawiązano kontakt z Teatrem Polskim i Wielkim oraz Filharmonią Narodową, dzięki czemu  podopieczni i wolontariusze uczestniczyli w  

kilku przedstawieniach bezpłatnie. Z porad psychologa skorzystało 92 osoby.  Zorganizowano  dwudniową wycieczkę do Krakowa, Łagiew-

nik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Oświęcimia dla  52 osób (starszych, niepełnosprawnych i wolontariuszy) 

Zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla 190 osób. Z okazji Bożego Narodzenia przygotowano i rozniesiono paczki dla 340 osób. W dystry-

bucji darów i w drobnej  naprawie sprzętu AGD i RTV uczestniczy młodzież, studenci , emeryci i renciści.  

2. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Zorganizowano kolonie letnie dla 80 dzieci i ferie zimowe dla 

52. Spotkanie opłatkowe zorganizowano dla 26 dzieci. Otrzymały one także paczki świateczne. 

3.  Inne rodzaje. Raz w miesiącu, po mszy św.  zespół spotyka się  aby omówić wszelkie sprawy związane z działalnością charytatywną. 
Członkowie zespołu uczestniczyli  w  dniach modlitwy Rodziny Wincentyńskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w spotkaniu formacyjnym w 

Częstochowie, w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w konferencji „Niepełnosprawni- pełnosprawnymi 

obywatelami, w III Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych i innych.   Bierzemy udział w kwestach organizowanych na apel ks. 

Prymasa i ks. Proboszcza. 
 

=================================== 
Z dekanatu Świętokrzyskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 

Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Trójcy. 

DEKANAT URSUSKI 
----------------- 

Parafia Matki Bożej Saletyńskiej 
 

Wydatki 61.000 zł. 

Dzięki ofiarodawcom, sponsorom, darczyńcom i pracy członków Zespołu ( sprzedaż baranków, świec i zniczy) zebrano 67.000 zł., które 

wydatkowano na:  realizację recept, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, wyprawki szkolne, opał na zimę,  dofinansowanie opłat za energię, 
gaz i czynsz, zakup środków czystości , paczki świąteczne. Jesteśmy także współorganizatorami parafialnego festynu. Dochód z festynu 

przeznaczono na  rzecz dzieci i młodzieży. Pełnimy trzy razy w tygodniu dyżury, podczas których wydawana jest  używana odzież, żywność i 
środki czystości. Wspieramy 150 –200 osób. Na stałe z nami współpracuje doradca rodzinny i psycholog. 

 
Parafia Matki Bożej Fatimskiej 
 

Zespół liczy  10 osób, pomaga również młodzież 

Wydatki 18.582 zł. 

 

Prowadzimy magazyn: odzież, obuwie, sprzęt AGD, wózki dziecięce i inne przedmioty użytku codziennego.  Z tej pomocy skorzystało 312 

osób. Prowadzimy także zbiórkę artykułów żywnościowych i środków czystości. Otrzymaliśmy art. żywnościowe z  Caritas AW.   Dary te 

rozdano 121 osobom. 116 osób otrzymało pomoc ze środków zgromadzonych w Parafii (1572 zł). Ofiarowano 136 paczek świątecznych na 

kwotę 6.000 zł.  Z okazji świąt 40 osobom chorym i starszym   doręczono życzenia oraz drobne upominki do ich mieszkań. Część osób 

odwiedzana jest w każdym miesiącu. Sporadycznie wykupujemy leki. Kupiliśmy  podręczniki na kwotę 330 zł. dla 3 uczniów.  Dofinanso-

waliśmy ferie zimowe i wakacje letnie 21 dzieciom. Dofinansowano posiłki dla 30 dzieci w świetlicy TPD.  Zorganizowaliśmy trzy  mszę 
św. dla osób starszych i  chorych ( w Święto Miłosierdzia, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia i  w Światowy Dzień Chorego) Po nabo-

żeństwach odbyły się  spotkania uświetnione koncertem i  z poczęstunkiem  i obdarowaniem słodyczami. W każdym z tych spotkań  spotka-

niach wzięło udział  ok.100 osób. Zorganizowaliśmy również dla 55 osób spotkanie opłatkowe z poczęstunkiem. 

 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP 
 

W zespole pracuje 11  osób. Okresowo pomaga  młodzież i inni chętni. 

Opieką charytatywną objętych było 370 osób, z tego szczególną 23 osoby samotne.  W parafialnych dniach chorych, które odbywają się 2 razy w 

roku bierze udział każdorazowo 300 osób. 11 lutego w Międzynarodowym  Dniu Chorych - 50 osób uczestniczyło w pielgrzymce do Sanktu-

arium Matki Bożej na Siekierkach, we mszy św., podczas której chorzy skorzystali z Sakramentu Namaszczenia oraz przyjęli Błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem.  Podczas ferii zimowych 4 dzieci z rodzin ubogich skorzystało z gościny Caritasu.  50 osób pielgrzymowało do 
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Kałkowa i Błotnicy. 55 osób chorych brało udział w pielgrzymce do Loretto i Brańszczyka n. Bugiem, gdzie odbyła się msza św. oraz zwiedzali-

śmy Dom Emeryta  i gdzie zostaliśmy mile ugoszczeni.  Przez 5 dni żywiliśmy 5 osób ze szkoły  muzycznej z Syberii.  Punkt parafialny Caritas  

czynny jest dwa razy w tygodniu, w okresie zimowym codziennie. Z posiłków w tym roku skorzystało 1020 osób. Ofiarowaliśmy 220 paczek 

świątecznych. Z magazynu odzieżowego skorzystało 1790 osób. Odzież przekazujemy  także na tereny popegeerowskie.  6 osób   uczestniczyło 

w rekolekcjach w Łaźniewie. 4 wolontariuszki brały udział w rekolekcjach adwentowych.  Co miesiąc finansujemy obiady dla 12 dzieci, koszt 

wyniósł 12 097 zł . Na żywność zostało wydane 12 700 zł, na paczki świąteczne 8800 zł.  Udzielamy pomocy finansowej Małemu Apostołowi .  

Na terenie parafii funkcjonuje 3 domy starców i dom dla psychicznie chorych. Wszyscy pensjonariusze otrzymują od nas świąteczne paczki, 

życzenia i opłatek. Dzieci przedstawiają dla nich  Jasełka.   

 

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
 

Opieką obejmujemy  ok. 100 osób. Dwa razy w roku organizujemy Dzień Chorych, mszę św. i wspólny poczęstunek. Chorzy otrzymują 
pismo „Apostolstwo Chorych”  Dofinansowaliśmy  24 dzieciom  kolonie. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy prowadziliśmy 

zbiórkę darów przed ołtarzem, z których zrobiliśmy 266 paczek. Pomoc finansową otrzymało 74 osoby ( na zakup żywności i leków). 

Uczestniczyliśmy w akcji wydawania żywności pochodzącej z darów Unii Europejskiej. 

 
Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 
 

Zespół liczy 5  osób 

Budżet – 13 300 zł. 

Udzieliliśmy  pomocy finansowej 106 razy, młodzieży ze Wspólnoty Wieczernik oraz lektorom w wakacyjnym wypoczynku. Dofinansowali-

śmy zakup podręczników, obiady dla dzieci w szkole, zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka. 

Przygotowaliśmy  paczki świąteczne dla 162 osób. Zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną dla samotnych. Każdy potrzebujący może otrzymać 
paczkę żywnościową z produktów otrzymanych z Caritas AW oraz zakupionych przez parafię. Udzieliliśmy pomocy materialnej: osobom, 

które ucierpiały w katastrofie budowlanej w Katowicach, ofiarom wojny w Libanie, rodzinom górników z kopalni Halemba i powodzianom ze 

Śląska. Organizujemy Dzień Chorych z mszą św. i poczęstunkiem.  

=========================== 

Z dekanatu Ursuskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
Św. Jana Apostoła  i Ewangelisty, Jezusa Miłosiernego, Świętej Rodziny.  

DEKANAT  URSYNOWSKI 
--------------------- 

Parafia Bł. Władysława z Gielniowa 
 

Współpracujemy z Akcją Katolicką  i  Ośrodkiem  Wolontariatu.  

Pełnimy dyżury dwa razy w tygodniu lub częściej, podczas których wydawaliśmy: żywność, odzież, środki czystości. Wydajemy produkty 

żywnościowe otrzymywane z Caritas A.W.  Pośredniczymy w nieodpłatnym przekazywaniu używanego sprzętu RTV, mebli, wózków dziecię-
cych i sprzętu dla inwalidów. W okresach przedświątecznych  organizowaliśmy zbiórkę darów, z  przeznaczeniem na paczki świąteczne. 

Udzielamy pomocy finansowej na zrealizowanie recept, czy uregulowaniu zaległego czynszu. Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla 

osób samotnych i niepełnosprawnych. Na kolonie wyjechało 68 dzieci, w tym 10 bezpłatnie. Przeprowadziliśmy zbiórkę używanych podręcz-

ników oraz zakupiliśmy nowe i pomoce szkolne dla 68 dzieci. Organizujemy bezpłatne dokształcanie dzieci i młodzieży. Przez cały rok 

prowadzona jest akcja dożywiania dzieci z najuboższych rodzin.  Prowadzimy pośrednictwo pracy. Przeważnie są to oferty opieki nad dziećmi 

i prace porządkowe. Stałą opieką objętych jest 165 rodzin. Otrzymują oni podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości i odzież. 
Współpracujemy ze świetlicami terapeutycznymi, starszym osobom robimy zakupy, załatwiamy sprawy w urzędach i w ośrodkach zdrowia, 

wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne. Zorganizowano po raz pierwszy  wczasy dla osób starszych w Broku. Zorganizowaliśmy  wspólnie z 

Akcją Katolicką trzy  pielgrzymki do Wilna, Lichenia i sanktuarium Świętego Krzyża. Reaktywowano istniejące kilka lat temu Koło Przyja-

znych Serc”, którym spotykają się osoby starsze  i samotne. 

 
Parafia Ofiarowania Pańskiego 
 

Zespół liczy 22  osoby 

Wydatki – 29.227 zł. 

We wrześniu uroczyście świętowano 10-lecie powstania Parafialnego Zespołu Caritas.  Zostały wyremontowane pomieszczenia dla działal-

ności Zespołu. Prowadzimy cykl spotkań „Poznajmy się”, których celem jest zmobilizowanie starszych osób do wyjścia z domu, spotkania 

się ze swoimi sąsiadami. Spotkania te odbywały się raz w miesiącu . Uczestniczyło w nich ok. 15 osób. Przy wspólnym poczęstunku,  osoby 

te opowiadały o swoich ciekawych  przeżyciach i rodzinnych  historiach, śpiewały pieśni patriotyczne i religijne oraz wspólnie modliły się. 
Działalność tę zamierzamy poszerzyć o zapraszanie znane osób oraz poznawanie warszawskich sanktuariów. Opiekujemy się 60  rodzinami, 

tj. ok. 180 osobami. Zorganizowaliśmy festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych: przejażdżka policyjnym melexem, 

wystawa malarska, koncert studentów z Akademii Muzycznej, mierzenie ciśnienia. Dofinansowaliśmy kolonie  dla  12 dzieci. Wykupujemy 

leki. Przydzielamy zapomogi. Jeden razy  w miesiącu wydajemy paczki żywnościowe. Dwa razy w roku paczki świąteczne. Wspieraliśmy 

mieszkańców  wsi bieszczadzkiej dotkniętych ubóstwem. Objęliśmy programem „Skrzydła” 3 dzieci. Pośredniczymy w przekazywaniu 

ubrań mebli, i innych przedmiotów. Rozdajemy żywność otrzymaną z Caritas A.W. Zebraliśmy dary żywnościowe dla biednych z Ukrainy.   

Osobom starszym i niepełnosprawnym pomagamy w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu, dotarciu do lekarza. Udziela-

my bezpłatnie porad prawnych oraz dzieciom  korepetycji z  różnych przedmiotów. Otaczamy osobę sparaliżowaną kilkugodzinną opieką 
każdego dnia. Bezdomnym przygotowujemy kanapki i herbatę oraz czyste ubranie  Bezdomni otrzymali także paczki świąteczne. Zorgani-

zowaliśmy kilka pielgrzymek (Wadowice-Łagiewniki- Kalwaria Zebrzydowska, Częstochowa, Ołtarzew.)  Z okazji Światowego Dnia Cho-

rych  i Tygodnia Miłosierdzia odbyły  się msze św. i agapa.  Przywiązujemy bardzo dużą uwagę modlitwom za podopiecznych, za darczyń-

ców, jak również  formacji duchowej  członków Zespołu. Raz w miesiącu spotykamy się z ks. Proboszczem w celu omówienia problemów 

naszych podopiecznych. 

 
Parafia Św. Tomasza Apostoła. 
 

Zespół liczy 16 osób oraz 5 współpracujących. 

Budżet   23.436 zł. 

Prowadzimy jadłodajnię dla osób bezdomnych i bezrobotnych, dziennie wydajemy ok. 90 obiadów.  Produkty, z których przygotowywane są 
obiady pochodzą z darów parafian (przynoszonej żywności i ofiar pieniężnych). Przy jadłodajni działa punkt sanitarny, w którym przyjmuje 

lekarz internista i pielęgniarka. Pod stałą opieką Zespołu  jest 103 rodziny, ponadto osoby samotne  i bezdomne. Rodziny te otrzymują żyw-

ność nie tylko z okazji Świąt. Prowadzimy punkt zbiórki i wydawania używanej odzieży, przedmiotów domowego  użytku, sprzętu rehabilita-

cyjnego itp. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych Osobom chorym załatwiamy różne życiowe sprawy, otrzymują bezpłatne leki. Finanso-

waliśmy wyjazd dzieci na zimowisko, obiady szkolne.  Przed świętami zorganizowaliśmy  zbiórkę darów, z których zrobiliśmy paczki dla 
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potrzebujących. Uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego ( msza św. i agapa) Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną 
Caritas A.W. (członkinie Zespołu przygotowują posiłki dla dzieci).  W czerwcu odbyliśmy pielgrzymkę dziękczynną do  sióstr Zgromadzenia 

Najświętszego Serca Jezusa  w Grabowie. Przekazaliśmy ojcom Salezjanom  360 zł w ramach adopcji na odległość na  naukę dla dziewczynki 

z Ugandy. Działa  klubik dla dzieci przedszkolnych z rodzin patologicznych. Prowadzone są z nimi zajęcia plastyczne i majsterkowania oraz 

otrzymują podwieczorek. Zorganizowano wigilię z Mikołajem i Jasełkami dla dzieci ze świetlicy i klubiku . Co dwa miesiące odbywa się 
spotkanie formacyjne. W każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana jest z inicjatywy Zespołu msza św. w intencji chorych.  

 
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

Zespół składa się z 11 osób. Współpracujemy  z członkami Akcji Katolickiej i Ruchem Rodzin Nazaretańskich. 

Budżet  95 621 zł 

Działalność Zespołu skupia się głównie na niesieniu pomocy osobom bezrobotnym i będącym w trudnej sytuacji finansowej. Główną formą 
pomocy było wydawanie artykułów spożywczych otrzymanych z Caritas AW i zakupionych.  Prowadzimy magazyn rzeczy używanych, 

czynny trzy  razy w tygodniu. Wspieramy działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy parafii. Pomagamy osobom niepełno-

sprawnym ( robimy im zakupy przygotowujemy posiłki, pośredniczymy w załatwianiu różnych spraw) .Opiekujemy się noclegownią Monar 

–Markot ( pomoc finansowa, żywnościowa i odzieżowa). Organizujemy dla nich wieczerzę wigilijną.  Organizujemy także wieczerzę wigi-

lijną dla osób samotnych w parafii.  Dla ok. 40 dzieci ze Wspólnoty Dzieci Specjalnej Troski odbywa się raz w miesiącu msza św. i agapa 

oraz uroczyste spotkania  na Boże Narodzenie, Wielkanoc i w karnawale.   Udzielamy pomocy  materialnej w różnych formach: zakup 

podręczników artykułów spożywczych, zapomogi,  opłata za obiady  w szkole, uiszczanie opłat za energię, wykup leków i inne.   Wysłano 

50 dzieci na kolonie. Grupa 21 emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych wyjechała na dwutygodniowe wczasy do Ośrodka Caritas 

AW w Broku.  Pośredniczymy w poszukiwaniu pracy, w efekcie 11 osób zostało zatrudnionych.   Przed  świętami Bożego Narodzenia 

przeprowadzono zbiórkę produktów spożywczych do paczek świątecznych, które przekazano 120 najuboższym. Uczestniczymy w akcjach 

Caritas AW (sprzedajemy znicze, świece, baranki i chlebki  wielkanocne .  

 

Parafia św. Elżbiety 
 
Zespół składa się z 11 osób. 

Budżet 22 408 zł  

Udzieliliśmy pomocy 67 osobom starszym i żyjącym  głownie w rodzinach wielodzietnych. Prowadzimy magazyn, czynny raz w tygodniu, 

wydajemy żywność, odzież, środki czystości,  artykuły szkolne, drobny sprzęt domowy. Jest to też  okazja porozmawiania, wysłuchania i 

zastanowienia się jak pomóc. Wspieramy duchowo pacjentów Ośrodka w Bielawie, jak również przyczyniliśmy się udostępnienia internetu 

16-letniemu Michałowi. Dzieciom z ubogich rodzin dofinansowaliśmy wyjazd edukacyjny „na zieloną szkołę”,  9 –ciorgu dzieciom letnie 

kolonie, zakupiliśmy przybory szkolne. Zakupiliśmy węgiel na zimę 12 rodzinom, 4 seniorom wykupiliśmy leki. Młodzież rozniosła paczki 

świąteczne do domów wszystkich naszych podopiecznych. Odwiedzamy przez cały rok osoby starsze, samotne. Prowadzimy bibliotekę 
ofiarowanych  książek o tematyce religijnej i historycznej. Zorganizowaliśmy wspólnie z Powsińskim  Domem Kultury jarmark wieńców 

adwentowych, smakołyków i interesujących drobiazgów. Docieramy do domów osób potrzebujących zachęcając ich do korzystania z pomo-

cy  Zespołu Caritas. 

============================ 

Z dekanatu Ursynowskiego  nie złożyły sprawozdań  parafie:  
 Bł.Ojca Pio, Bł.Edm. Bojanowskiego  

DEKANAT WILANOWSKI 
----------------- 

Parafia Świętego Stefana  
 

Zespół składa się z wolontariuszy z Akcji Katolickiej, Legionu Maryi , Rodziny Rodzin i Kółka Różańcowego.Włączają się także osoby z poza 

kół.  

Budżet  4657 zł 

W każdą sobotę wydawana jest żywność. Wydano 460 paczek. Przygotowujemy każdego miesiąca listę chorych, do których idą księża z Komu-

nią Św. Odwiedzamy chorych i samotnych. Otrzymują oni  z okazji Świąt życzenia i upominki, które roznoszą uczennice z Liceum i Gimna-

zjum. Zorganizowaliśmy w Tygodniu Miłosierdzia  mszę św. i agapę. Zorganizowaliśmy wigilię dla  28 osób samotnych oraz mikołajki  dla 23 

dzieci Wszyscy otrzymali paczki. Dofinansowaliśmy kolonie dla  9 dzieci. Zorganizowaliśmy wczaso-rekolekcje dla 11 osób w Łaźniewie. 

 
Parafia Matki Bożej Królowej Wyznawców  
 
Zespół liczy 4  osoby, pomaga młodzież. 

Budżet 18.000 zł 

Punkt Caritasu czynny jest raz w tygodniu. Opieką objętych jest 120 osób ( rodziny wielodzietne, chorzy, matki samotnie wychowujące 

dzieci, bezdomni, mieszkańcy Domu dla Uchodźców). Przekazujemy im żywność otrzymywaną z Caritas A.W. oraz zakupioną z naszych 

funduszy ( ze zbiórek pieniędzy i darów rzeczowych), odzież, zabawki dla dzieci. Wykupujemy lekarstwa, wyposażamy dzieci w podręczniki i 

przybory szkolne. Pomagamy finansowo ( opłacamy energię, remont mieszkania).  Parę osób chorych odwiedzamy w ich domach.  Dofinan-

sowaliśmy  kolonie i obozy dla 110 osób ( dzieci i młodzieży) oraz wycieczki i  wyjścia kulturalne. 

 

Parafia Św. Anny 
 
 Budżet ok.  25.000  zł. 

Zespół liczy ponad  5 osób 

Opieką obejmujemy  ponad 200 osób, w tym rodziny wielodzietne, osoby samotne i bezdomne. Wydajemy raz w tygodniu  paczki żywno-

ściowe, środki czystościowe i odzież. Część żywności pozyskujemy z Banku Żywności SOS, część od sponsorów. Także ze środków parafial-

nych kupujemy żywność, środki czystości oraz lekarstwa.  Z Banku Drugiej Ręki otrzymaliśmy srodki czystości odzież.  Odwiedzamy osoby 

starsze i chore. W domach osób obłożnie chorych odprawiane są msze. Trzy razy w roku zorganizowano dzień chorych z Mszą św., ze śniada-

niem  i programem artystycznym.  Zorganizowano wigilię dla samotnych. Wydano  na Wielkanoc-80, na Boże Narodzenie 90 paczek świą-
tecznych. 

====================== 
Z dekanatu Wilanowskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 

Św. Bonifacego, Św. Antoniego Marii Zaccarii, Św. Tadeusza Apostoła, Św. Kazimierza. 
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DEKANAT WOLSKI 
---------------- 

Parafia Św. Stanisława Biskupa 
 

Zespół składa się z 7 osób 

Budżet 12.422 zł. 

Prowadzimy punkt wydawania odzieży, żywności i środków czystości. Dyżurujemy raz w tygodniu. Wydaliśmy 752 paczki z żywnością 72 

rodzinom. 64 rodziny otrzymywało 1-3 paczki  z żywnością. Łącznie wydano ok.4 tony produktów żywnościowych. Wykupiliśmy leki  6 

osobom, 1 osobie sfinansowano 5 –krotne napełnienie butli. W tygodniu Miłosierdzia  i  Misyjnego Dnia Chorych odbyły się  msze św.  z 

agapą, w których uczestniczyło 69  osoby. W zorganizowaniu spotkania i jego uświetnieniu w postaci programu muzyczno-poetyckiego 

brała udział młodzież gimnazjalna. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu wystawiany jest kosz na dary “Dar serca”. Po Bożym Narodzeniu 

i Wielkanocy odprawiana jest msza św. w intencji darczyńców i podopiecznych.  Z okazji Świąt wydano 133 paczek żywnościowych.  

Zorganizowano Dzień Dziecka  i paczki ze słodyczami dla 60 dzieci.  Pod stałą opieką mieliśmy 64 rodziny. Pięciu  osobom chorym dostar-

czana była żywność do domu przez cały rok. Ks. Proboszcz udzielił pomocy finansowej 281 osobom na kwotę 5933 zł.  
 
Parafia Św. Wojciecha 
Zespół składa się 3 osób. Pomagają członkowie Akcji Katolickiej. 

Wydano  ok.30. 000 zł. 

Stałą opieką obejmujemy 60 chorych, 22 rodziny wielodzietne i 175 dzieci z najuboższych rodzin. Zorganizowaliśmy Dzień Chorych, 

gwiazdkę dla dzieci, paczki świąteczne, kolonie letnie i zimowe dla dzieci, przyjmujemy i wydajemy odzież.  Wykupujemy  leki.  Dofinan-

sowujemy dożywianie dzieci w szkole, kupujemy podręczniki i przybory szkolne. Siostry Felicjanki wydają posiłki bezdomnym i biednym.  

Chorym i biednym finansujemy pobyt na rekolekcjach w Łaźniewie 

 

 

Parafia  Dobrego Pasterza 
 

Zespół liczy 13 osób 

Budżet 14.122 zł ( za II półrocze) 

Dwa razy w tygodniu przyjmowane są  osoby potrzebujące. Wydawane są im  paczki żywnościowe, środki czystości, ubrania oraz artykuły 

szkolne. Zespół opiekuje się 173 osobami, w tym 77 osób dorosłych,79 dzieci i 17 osób samotnych. Pomagamy dzieciom w nauce, dofinan-

sowaniu kolonii i obozów; osobom starszym w sprzątaniu mieszkania, refundacji leków; ubogim  w regulowaniu zadłużeń. Pośredniczymy w 

poszukiwaniu pracy, mieszkania w załatwianiu różnych trudnych spraw. Organizujemy chorym mszę św. w ich intencji   a potem spotykamy 

się na agapie. Raz w  miesiącu zbieramy pieniądze do puszek na potrzeby Caritasu. Uczestniczymy we wszystkich akcjach Caritasu AW. 

======================= 

Z dekanatu wolskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 
Św. Klemensa Dworzaka, Św. Józefa Oblubieńca NMP i Św. Wawrzyńca 

DEKANAT ŻOLIBORSKI 
----------------------- 

Parafia Św. Stanisława Kostki   
 

Zespół składa się z 25 wolontariuszy 

Budżet ok.43 536 zł. 

Niesiemy pomoc ludziom starszym, chorym, samotnym, a przede wszystkim osobom nie wychodzącym  z domu. Wspieramy finansowo 

głównie  rodziny wielodzietne i rencistów, którym brakuje  na opłacenie rachunków. Troską duchową otaczane  są szczególnie osoby zanie-

dbane religijnie. Wolontariusze przygotowują ich do przyjęcia sakramentów ( chrztu, małżeństwa, czy ostatniego namaszczenia). W styczniu 

chorzy, starsi i niepełnosprawni zostali zaproszeni na mszę św. i na spotkanie połączone z dzieleniem się opłatkiem, składaniem życzeń i 

wspólnym obiadem w Domu Pielgrzyma „Amikus”.  Spotkanie uświetniła  bożonarodzeniową inscenizacją dziecięca schola.  11 lutego , w  

XIV Światowy Dzień Chorego odbyła się msza św. z Lourdzkim Błogosławieństwem , w której uczestniczyło ok. 400 osób.  

Chorzy, samotni, rodziny wielodzietne i bezdomni  otrzymali 255 paczek z okazji  świąt  Bożego Narodzenia  i Wielkanocy.  

W parafii działa także Ruch Obrony Życia im. Ks. Jerzego Popiełuszki., który obejmuje opieką rodziny wielodzietne i samotne matki. Ruch 

pomaga także więźniom, wysyłając im paczki.  Zorganizowano spotkanie  Mikołajkowe dla 140 dzieci.  Ruch współpracuje  z Katolickim 

Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym. Trzy razy w tygodniu pełnione są dyżury, podczas których wydajna jest  odzież, żywność, zabawki, 

wózki, łóżeczka i wyprawki dla niemowląt. Stałą opieką objętych jest ok. 50 rodzin.  Opiekunki parafialne  brały udział w dniu skupienia i 

modlitw, które odbywały się w Loretto oraz  uczestniczyły w rekolekcjach i  szkoleniach, których  celem było głębsze przygotowanie do 

pełnienia posługi chorym.   

 

Parafia Św.   Wyznawców O. Rafała i B. Alberta     

  

Zespół  tworzą  wolontariusze i harcerze 

Budżet  10. 185 zł 

Udzielono  zapomogi osobom  najbardziej  potrzebującym  na  kwotę 7.180 zł. Przekazano 1000,-zł  na pomoc dla ofiar katastro-

fy w Katowicach. Zamówiono  mszę św. w intencji ludzi starszych, chorych. Dofinansowano  wyjazd na wakacje dla  jednego dziecka. 

Rozprowadzano  żywność  otrzymaną z CARITAS A.W.  Dopłacono 1000,-zł. do zakupu aparatu słuchowego dla starszej 

samotnej osoby.  Zorganizowano  dwukrotnie  zbiórkę  artykułów  spożywczych  i  środków  czystości  w  sklepie  Globi  przed  świętami  

Wielkanocy i Bożego  Narodzenia, z których przygotowano paczki  dla  rodzin  najuboższych. 

. 

Parafia Dzieciątka Jezus 
Zespół liczy 16 osób.   

Stałą opieką otaczamy ok. 100 osób, w tym 3 rodziny wielodzietne. Codziennie odwiedzamy chorych w ich domach, wspólnie modlimy się, 
przekazujemy informacje z życia parafii, umożliwiamy kontakt z kapłanem. Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Żoliborzu 

oraz naszym parafialnym  Hospicjum. Rozdajemy żywność i środki higieniczne. Zorganizowano dwa spotkania chorych, z dowiezieniem ich 

na mszę św, na której udzielony został sakrament chorych. Po mszy św. chorzy zostali zaproszeni na agapę. Realizujemy recepty dla chorych.  

Wspólnie z OPS zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne i wielkanocne. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie, przy pomocy młodzieży rozdano 72 

paczek wraz z życzeniami.  

=============================== 

Z dekanatu żoliborskiego nie  złożyły sprawozdań  parafie: 
Matki Bożej Królowej Polski, Zesłania Ducha Świętego, Józefata  i  Św.Jana Kantego. 
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DEKANATY POZA WARSZAWSKIE 
 

DEKANAT BŁOŃSKI 
 
Parafia Świętej Trójcy  w Błoniu 
 

Zespół liczy 5 osób, pomaga młodzież  

Budżet 29.866 zł oraz 20.000  zł  w formie  darów w naturze  

Pięć razy w tygodniu odbywają się dyżury, podczas których wydawana była żywność z darów UE, oraz  odzież, obuwie i inne dary. Opieką 
obejmujemy ok. 240 rodzin, osoby samotne i chore, ogółem ok. 660 osób.  W każdą pierwszą niedzielę miesiąca kwestujemy i za  zebrane 

pieniądze  kupujemy  dla  naszych podopiecznych artykuły pierwszej potrzeby (żywność, leki, pieluszki, obuwie, przybory szkolne). Refun-

dujemy  leki i doraźnie wspieramy w różnych potrzebach.  Co miesiąc  wypłacamy zapomogi  rodzinom wielodzietnym i  osobom będącym 

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.   Z okazji Świąt i Dnia Dziecka  przygotowaliśmy paczki ze słodyczami, owocami i zabawkami   

dla 220 dzieci.  Otrzymaliśmy dary o wartości  3600 zł (pampersy, podpaski,  materac przeciwodleżynowy, podkłady, 78 par sandałek, 

odzież, obuwie i inne produkty.) Dofinansowaliśmy ( ok.3.500 zł)kolonii dla  dzieci. 

 

Parafia Świętego Antoniego  w Łaźniewie 
 

Zespół liczy 2 osoby 

Raz w tygodniu wydawana jest odzież, zabawki i inne przedmioty pozyskane od prywatnych ofiarodawców. Pośredniczymy w przekazywa-

niu mebli i różnego rodzaju sprzętu między ofiarodawcami a potrzebującym. Zbierano żywność, słodycze i zabawki , z których zrobiono 40 

paczek przed Bożym Narodzeniem i tyleż samo na Wielkanoc. Zorganizowano festyn z loteria fantową, z której dochód przeznaczono na 

dofinansowanie wakacji dla biednych dzieci.  

 

Z dekanatu błońskiego  10 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT BRWINOWSKI 
 
Parafia Św. Krzysztofa  w Podkowie Leśnej 
 

Zespół liczy 10 osób. 

Budżet 28 808 zł 

Opieką objęto 351 osób, którym wydano z Unijnego Programu PAED 1078 kg żywności i 1080 l. mleka rodzin. Przeprowadzono 4 zbiórki 

pieniężne na cele statutowe. Dofinansowano kolonie i obozy 30 uczniom,  opłacono obiady w szkole 5 uczniom,  2 -óm udzielono stypendia,  

dofinansowano zakupy książek dla 8 uczni. Dofinansowano zajęcia sportowe dla młodzieży.  Udzielono kilkorgu dzieciom korepetycji,  dzięki  

bezinteresownej pomocy nauczycieli.  Udzielono 22 osobom zapomogi.  Z funduszu odpisów 1% podatków 1266 zł przeznaczyliśmy na 

leczenie wielodzietnej rodziny dotkniętej choroba genetyczną. Udzielano kilku osobom porad  prawnych.  Z okazji świąt Bożego Narodzenia  

i Wielkanocy ofiarowano 150 paczek.  Pośredniczymy w przekazywaniu potrzebującym rzeczy zgłaszanych przez parafian: mebli, sprzetu 

AGD, pościeli, ubrań, zabawek itp. Uczestniczymy we wszystkich akcjach Caritas. 

Z dekanatu brwinowskiego  3 parafie  nie złożyły  sprawozdań 

 
DEKANAT CZERSKI 

Parafia Świętej Trójcy w Chynowie. 
 

Zespół liczy 10 osób. 

Wydatki 5478 zł. 

Opieką obejmujemy 180  rodzin. Do większości z nich zanosimy życzenia świąteczne. 30 rodzin obdarowaliśmy  paczkami świątecznymi.  

Rodziny te otrzymują także żywność z Unijnego Programu PAED. Zorganizowaliśmy Dzień  Chorych kończący się agapą. Wzięło udział ok. 

80 osób. Części osobom zapewniliśmy dowóz na mszę św. Dofinansowaliśmy 2 uczniom kolonie. Uczestniczymy w akcjach Caritasu: 

sprzedajemy palmy, świece,  baranki  i znicze.  

Z dekanatu czerskiego 5 parafii nie złożyły sprawozdań 

DEKANAT GRODZISKI 
 
Parafia MB Częstochowskiej 
 w Kuklówce Zarzecznej k/ Grodziska Maz. 
 
Prowadzimy działalność głownie na rzecz dzieci i młodzieży. Udzieliliśmy się pomocy finansowej na kwotę 1.5 tys. zł. ( na zakup leków,  

dofinansowanie kolonii i wycieczki szkolnej,  prezenty mikołajkowe i paczki świąteczne). 

 

Parafia Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku 
 

Budżet 15 800 zł. 

Udzielaliśmy co miesiąc 18 rodzinom  zapomogi. Kilku rodzinom codziennie kupujemy chleb. Kilkanaścioro dzieci skorzystało z kolonii 

Caritas. Rozdaliśmy  550 kg żywności  i ok.1000 l. mleka  otrzymanych Caritas. Sprzedawaliśmy świece wigilijne.  

 
Z dekanatu grodziskiego  6  parafii nie  złożyło sprawozdań 

DEKANAT GRÓJECKI 
 

Parafia Św. Piotra i Pawła w  Drwalewie 
 

Zespół składa się z 11 osób 

Utrzymujemy bliski kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki temu  mamy rozeznanie komu i w jaki sposób możemy pomóc. 

W celu zgromadzenia funduszy prowadzono akcje sprzedaży: palm, baranków,  chlebków wielkanocnych, świec, szklanych krzyży  na święconą 
wodę, zniczy, sianka.  Dwukrotnie  zorganizowaliśmy w kościele  zbiórkę  darów rzeczowych. Otrzymaliśmy darowiznę od właścicieli sklepu.  Z 
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kolonii Caritas skorzystało 21 dzieci, 16 dzieciom wyjazd wakacyjny został sfinansowany przez Gminny Fundusz Przeciwalkoholowy. 10 dzieci 

z rodzin byłych pracowników PGR wakacje spędziło w Warszawie.  Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zrobiliśmy 19 paczek dla  

rodzin najuboższych, w których jest 53 dzieci. Bierzemy udział w dystrybucji żywności otrzymywanej z Caritas A.W. Żywność przekazano 14 

rodzinom, w których jest łącznie 75 osób, w tym 49 dzieci. 

Z dekanatu grójeckiego 9 parafii nie  złożyło sprawozdań 

DEKANAT KAMPINOWSKI 
 
Parafia Św. Małgorzaty w  Łomiankach 
 

Zespół liczy 13 wolontariuszy i 15 osób pomagających doraźnie 

Budżet  60. 000 zł 

W każdym miesiącu zbieramy pieniądze, które przeznaczamy na  pomoc ok. 120 rodzinom tj. ok. 500 osób, w ciągu roku ok. 6000 osób. W 

programie PEAD objęto pomocą 4572 osoby. I udzielono im 10.961 razy pomocy.  Otrzymujemy dziennie ok. 40 bochenków  chleba z pie-

karni (rocznie ok. 3000), otrzymujemy także rocznie ok. 300 kg  ciasta , ubrania, sprzęt AGD, meble i inne rzeczy. Dzięki tym darom  wydali-

śmy ok. 1300 paczek żywnościowych oraz 300 paczek świątecznych.  W okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia  odbyły się msze 

św.  w intencji  podopiecznych i wolontariuszy oraz spotkania z poczęstunkiem i programem  artystycznym (słowno-muzycznym), przygoto-

wanym przez dzieci. W karnawale, z piosenką i kolędą odwiedziliśmy chorych leżących.  Z okazji Dnia chorego zorganizowaliśmy mszę św. i 

agapę (poczęstunek i program artystyczny dla 50 osób). Wspólnie z Gminą i sponsorami zorganizowano w maju V Festyn Rodzinny z boga-

tym programem artystycznym.  Opłaciliśmy  obiady w szkole (ok. 700 obiadów rocznie), dofinansowaliśmy kolonie dla 4 dzieci i dla 3 osób 

niepełnosprawnych  wczaso-rekolekcje w Łaźniewie. Udzieliliśmy zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek.  Otaczamy pomocą uchodźców z 

Czeczeni. Wypożyczamy drobny sprzęt rehabilitacyjny. . Pośredniczyliśmy w poszukiwaniu pracy Odwiedzamy naszych podopiecznych, co 

najmniej dwa razy w miesiącu. Równolegle ze  świadczoną pomocą materialną proponujemy program formacyjny ( mszę św. adorację Naj-

świętszego Sakramentu i spotkania modlitewno-formacyjne, warsztaty psychologiczne oraz rozmowy indywidualne.  Pośredniczyliśmy w 

poszukiwaniu pracy. Współpracujemy  z Urzędem Gminnym,  Komisją  rozwiązywania problemów alkoholowych, OPS, szkołami, kuratorami 

społecznymi i sądowymi i innymi instytucjami. 

Z dekanatu kampinowskiego  9 parafii nie złożyło sprawozdań 

 
DEKANAT KONSTAŃCIŃSKI 

 
Z dekanatu konstancińskiego   żadna z  parafii  nie złożyła sprawozdania 

 

DEKANAT LASECKI 
 
Parafia Nawiedzenia NMP w Zaborowie 
 

Zespół liczy 5  osób i 5 osób wspierajacych. 

Budżet 4.583 zł  

Raz w tygodniu pełnione są dyżury. Stała pomocą obejmujemy 139 osób. Rozprowadzaliśmy świece i baranki. Wydajemy żywność z progra-

mu PEAD a osobom chorym dostarcza ksiądz . Dofinansowaliśmy kolonie 4 dzieciom. Obejmujemy pomocą 16 dzieci ze świetlicy socjotera-

peutycznej. Zespół  przygotowuje im posiłek.  Z zysku  sprzedaży świec wigilijnych  przygotowaliśmy 45 paczek dla dzieci i rodzin objętych 

pomocą. Aktywnie poszukujemy sponsorów wśród firm, jak i osób prywatnych. Od firmy Wedel otrzymaliśmy słodycze. Darczyńcy otrzymu-

ją pisemne podziękowania oraz odbyła się msza dziękczynna  w ich intencji.  

Z dekanatu  laseckiego 8  parafii nie  złożyły sprawozdania. 
 

DEKANAT MOGIELNICKI 
Z dekanatu  mogielnickiego  żadna z  parafii nie złożyła sprawozdania 

DEKANAT PIASECZYŃSKI 
 
Parafia Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym 
Zespół liczy 9  osób. 

Wydano 28.039 zł  

 
Stała pomocą obejmujemy 25 rodzin ( w tym kilka osób samotnych). Raz w miesiącu wydawaliśmy paczki żywnościowe, dawaliśmy zapomo-

gi.  Dofinansowaliśmy leki. Ofiarowaliśmy paczki świąteczne, udzielaliśmy przez 10 miesięcy, 3 uczniom z Technikum stypendium. Dofinan-

sowaliśmy wycieczki szkolne, opłacaliśmy 3 uczniom obiady w szkole.  

 

Parafia  Św. Anny w Piasecznie 
 

Zespół liczy 9  osób. 

Budżet 53 015 zł oraz dary żywności o wartości 73.595zł. 

 Zebrane pieniądze podczas kwest i uzyskane ze sprzedaży świec, baranków i zniczy oraz od darczyńców przeznaczyliśmy na: zakup żywno-

ści, którą wydajemy 120 rodzinom  w każdym miesiącu,  dofinansowanie koloni  organizowanych przez Caritas AW dla 24  dzieci ,  dofinan-

sowanie zimowiska i ferii letnich organizowanych przez szkoły w Piasecznie,  zakup 77 obiadów dla dzieci w czasie ferii zimowych, opłaty za 

przedszkole dla 3 dzieci,  zakup leków, odzieży, obuwia i przyborów szkolnych dla dzieci, opłatę za gaz i energię. Wydaliśmy 1400 paczek 

świątecznych. Prowadzimy zbiórkę i rozdawnictwo używanej  odzieży, obuwia,  artykułów dziecięcych oraz sprzętu domowego. Wydaliśmy  

żywność UE dla 410 osób. Ponadto dwa razy w tygodniu wydajemy artykuły żywnościowe (chleb, produkty mięsne, przetwory z ryb i nabiał) 

otrzymywane od firm z terenu Piaseczna. W ciągu roku wydaliśmy żywność o wartości 73.595 zł 

 
Parafia Zesłania Ducha Świętego  w Starej  Iwicznej 
 

Zespół liczy 15 osób. 

Budżet –23.179 zł  

Ze stałej opieki  korzysta 56 rodzin. Rozdaliśmy 102 paczki świątecznych  o wartości  8085 zł.  Żywność Z Unii Europejskiej otrzymało 107 

osób. Dofinansowaliśmy letni wypoczynek dla 15 dzieci (6700 zł). Zakupiono kuchenkę gazową dla rodziny wielodzietnej, odzież dla dziec-

ka, leki,  opał na zimę, zapłacono za badanie stomatologiczne na łaczny koszt 3845 zł. Udzieliliśmy kilku zapomóg na sumę 1200 zł. 
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Z dekanatu  piaseczyńskiego 7 parafii nie złożyło  sprawozdań  

 

DEKANAT PRUSZKOWSKI 
 
Parafia Narodzenia NMP w Komorowie 
 

Zespół liczy 8 osób 

Budżet – 20 768 zł. 

Działalność charytatywną prowadzimy wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Stałą pomocą materialną obejmujemy 20 

rodzin i kilka osób samotnych. Wypłacamy stałe zapomogi 50 zł miesięcznie ( wydano 4.725 zł).  Wypłacono również kilkanaście zapomóg 

interwencyjnych (919 zł): na opłacenie zaległych świadczeń ( gaz, światło, mieszkanie),   na zakup  żywności i środków czystości (2.327 zł).  Na 

zakup lub refundację leków wydano 4.968 zł).  Przygotowaliśmy po 110 paczek świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Na ten cel 

wydano 5.456 zł. Sfinansowano wyjazd do Częstochowy kilkorgu dzieciom.  Zorganizowaliśmy wigilię dla  osób samotnych w domu Zgroma-

dzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Wszyscy obecni otrzymali upominki świąteczne. Osoby uczestniczące w uroczystościach Dnia Chorego  

zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Najbardziej potrzebującym wydajemy artykuły żywnościowe i środki czystości. Pośredniczymy w 

przekazywaniu ofiarowanej nam odzieży i używanych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego.   Oprócz pomocy 

materialnej staramy się świadczyć pomoc duchową.  Odwiedzamy osoby starsze, samotne i organizujemy im spotkania z księdzem w celu 

otrzymania sakramentu pojednania i Eucharystii. 

 
Parafia Św. Kazimierza w  Pruszkowie 
 

Zespół liczy 10 osób 

Budżet  17 000  zł 

Prowadzimy działalność w  pięciu  działach: ogólny, rozdawnictwa, chorych, dziecięcy i katechumenatu. Odwiedziliśmy chorych  w domach 

250 razy. Wydaliśmy w roku ok. 340  paczek świątecznych. Udzielano zapomogi na remont mieszkania, zakup leków i żywności Dofinanso-

waliśmy dożywianie dzieci w szkole,  kolonie i pomoce szkolne dla 9 rodzin wielodzietnych. Ofiarowaliśmy rodzinom biednym: odzież, 
meble, środki czystości.  W okresach przedświątecznych wystawiamy kosz  na produkty i zabawki, z których robimy  paczki dla biednych . 

W tygodniu Miłosierdzia odbyła się  msza św. w intencji chorych oraz  wspólne śniadanie dla chorych i starszych.   

Z dekanatu  pruszkowskiego  8 parafii nie złożyło sprawozdań  

DEKANAT RASZYŃSKI 
 

Parafia Św. Marii Magdaleny w Magdalence 
 

Zespół składa się z 6 osób 

Budżet – 10 477 zł 

Prowadzimy punkt wydawania odzieży i żywności unijnej  oraz pośrednictwa w przekazywaniu przedmiotów  gospodarstwa domowego i 

innych. Pomocą  tą objęto  152 osoby.  Przygotowaliśmy  paczki żywnościowe dla 38 rodzin i 7 osób samotnych z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy. Rozdajemy środki higieniczne oraz pieluszki otrzymane w darze.  Pomoc organizacyjna i finansowa  w wyjeździe 

dzieci na kolonie  dla 22  dzieci. Udzielono zapomogi pieniężnej 6 rodzinom. Sfinansowaliśmy zakup podręczników i przyborów szkolnych 

dla dzieci z  rodzin najuboższych Rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej kupujemy żywność, odzież, środki czystości  i dajemy 

zapomogi.  Uczestniczymy we wszystkich akcjach Caritas AW. 

Z dekanatu  raszyńskiego  8 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT TARCZYŃSKI 
 

Z dekanatu  tarczyńskiego   żadna  z parafia nie złożyła sprawozdań  

DEKANAT WARECKI 
Z dekanatu  wareckiego  żadna z parafii nie  złożyła sprawozdania 

 
Opr. Alina Szczurówna 

 


