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

 
Parafia Archikatedralna  Św. Jana Chrzciciela 
 
Zespół liczy 6  osób i 8 osób wolontariuszy wspierających 

Wydatki  9 150 zł.  
 
Stała opieką obejmujemy 90 osób, w tym 44 rodziny, w tym  6 rodzin wielodzietnych ( 20 dzieci i młodzieży). Doraźnie pomagamy 60 oso-
bom  Punkt charytatywny  czynny jest dwa razy w tygodniu.  Wydawane są produkty żywnościowe, otrzymane z Caritas AW i zakupione ze 
środków Parafii oraz  inne dary otrzymywane od różnych firm. Odwiedzamy w domach osoby chore, samotne, w podeszłym wieku oraz 
rodziny wielodzietne. Zanosimy im produkty żywnościowe, załatwiamy im różne sprawy, robimy zakupy, pomagamy w takich czynnościach, 
jak kąpiel, sprzątanie. Pośredniczymy w  przekazywaniu różnego rodzaju sprzętu: medycznego, gospodarstwa domowego, książek, przyborów 
szkolnych, realizujemy recepty.  Dwa razy w roku: na Boże Narodzenie i Wielkanoc  organizujemy paczki świąteczne.  Z okazji Tygodnia 
Miłosierdzia odprawiona była msza św. w intencji chorych  ze specjalnym błogosławieństwem. Po mszy było spotkanie i agapa.  Anonimowi 
sponsorzy pomagają rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji materialnej: opłacają czynsz, wyposażają ich w sprzęt gospodar-
stwa domowego, itp. Rozprowadzamy świece wigilijne i baranki. Raz w miesiącu  odbywa się zebranie poprzedzone  mszą św. w intencji 
podopiecznych, członków Zespołu i ich rodzin 
 
Parafia  Nawiedzenia N.M.P. 
 
Zakupiono produkty spożywcze, z których przygotowano paczki świąteczne na Boże Narodzenie  dla 70  biednych osób  oraz  dla 16  dzieci. 
 

============================================= 
Z Dekanatu Staromiejskiego nie złożyła  sprawozdania parafia Św. Jana Bożego 

 

DEKANAT BIELAŃKI 
---------------- 

Parafia Św. Zygmunta 
 
Zespół liczy 40 wolontariuszy 

Wydatki 45 765 zł 

Stałą opieką obejmujemy 280, w tym ok. 170  rodzin, w tym 75 dzieci, 5 rodzin wielodzietnych . Pod opieką jest również 115 osób chorych. 
Dwa razy w tygodniu Zespół pełnił dyżury, w czasie których rozdaliśmy 1950  paczek (łącznie z paczkami świątecznymi) z żywnością i 
środkami chemicznymi Przyznano 122 zapomóg.  Każdy podopieczny  korzysta z pomocy na ogół raz w miesiącu.  Zorganizowaliśmy wio-
senny i jesienny  Dzień Chorych  i Sędziwych  (mszę św. i agapę).  Zorganizowano także wieczerzę wigilijną dla 50 osób samotnych.  Obłoż-
nie chorym wolontariusze zanieśli ciasto i słodycze do domów. Prowadzimy zbiórkę i rozdawnictwo odzieży i sprzętu gospodarstwa domowe-
go. Zbieraliśmy także przybory szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. W Tygodniu Miłosierdzia zbieraliśmy żywność, którą przekazaliśmy 
najbardziej potrzebującym. Osobom samotnym –chorym robimy zakupy, sprzątamy. Odwiedzaliśmy także naszych podopiecznych w szpita-
lach, zanosimy im pościel, bieliznę i pampersy oraz dobre słowo i uśmiech. W każdy pierwszy czwartek miesiąca  uczestniczymy we mszy św. 
w intencji wolontariuszy i podopiecznych. 
 
Parafia Matki Bożej Wspomożycielki  Wiernych 
 

Zespół składa się z 7 osób 
Wydatki 7 545   zł. 

 
Współpracujemy z innymi zespołami i grupami parafialnymi w niesieniu pomocy ludziom starszym, samotnym i chorym. Opiekujemy się 
10 osobami chorymi, samotnymi. Zbieramy przed kościołem pieniądze zwłaszcza na sfinansowanie obiadów ( ponad 5 600 obiadów dla 30 
dzieci).  Odwiedziliśmy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy około 250  przedsiębiorstw, celem zebrania darów i przekazania  
im listu pasterskiego ks. Proboszcza i informacji o wykorzystaniu środków otrzymanych w poprzedniej zbiórce.  Przy tej okazji staramy się 
ewangelizować ( uwrażliwiać na biedę). Wspomagamy materialnie każdego miesiąca ok. 40 osób.  Znaczącą pomocą jest rozdawanie żyw-
ności otrzymanej z Caritas AW i zakupionej przez PZC. Tą forma opieki objęliśmy 230 osób, z 80 rodzin.   Potrzebującym  przekazaliśmy 
również otrzymane od parafian obuwie i odzież oraz  zabawki. Wydaliśmy w ciągu roku ponad 500 kg odzieży i ponad 120 par obuwia. 
Rozdaliśmy  850 l mleka, ok. 1500 kg artykułów żywnościowych 1440 jaj. Wspieramy  także inne katolickie ośrodki, np siostry „Katarzyn-
ki”.  Rozwijamy inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób. We współpracy ze sklepem 
spożywczym „Victoria”  i właścicielem warzywniaka organizujemy zbiórkę żywności i innych artykułów, które przekazujemy osobom 
najuboższym. 
 
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP 
 

Zespół składa się z  6 osób 
Wydatki 5 957 zł. 
Członkowie Zespołu pełnią  dyżury dwa razy w tygodniu, w czasie których rozdają żywność otrzymaną z Caritas AW i zakupioną z fundu-
szy Zespołu.  Stała opieką objęto 99 dzieci i młodzieży oraz 239 osób dorosłych, w tym 58 rodzin ogółem, w tym 18 wielodzietnych. Naj-
bardziej potrzebujący otrzymują pomoc żywnościową 1-2 razy w miesiącu. Pomoc finansowa udzielana jest tylko w wyjątkowych sytu-
acjach. Udzielono 3 zapomogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, badania lekarskie.   Prowadzimy także zbiórkę i roz-
dawnictwo odzieży, obuwia, zabawek, itp. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu we współpracy z ze sklepem spożywczym „Agora” prze-
prowadziliśmy zbiórkę żywności, z której przygotowano paczki świąteczne.  Raz w miesiącu odwiedzamy osoby chore – samotne. Zaopatru-
jemy ich w żywność, bieliznę osobistą i pościelową  oraz ubranie. Wspieramy ich także duchowo.  Z okazji Dnia Chorego odprawiona  
została  msza św. ze specjalnym błogosławieństwem.  Chorzy, którzy nie mogli uczestniczyć we mszy św. otrzymali symboliczny upominek 
wraz z życzeniami i pasterskim błogosławieństwem Ks. Proboszcza. Stałą pomocą obejmowanych jest 52 osoby starsze, chore, niepełno-
sprawne, samotne.  Przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę produktów spożywczych z przeznaczeniem na paczki 
świąteczne. Rozdano 210 paczek.  Z kolonii organizowanych przez Caritas AW skorzystało 34 dzieci, 2 dofinansowaliśmy, a 20 na nasz 
wniosek dofinansował OPS. W rekolekcjach połączonych z wypoczynkiem w Brańszczyku uczestniczyły 3 osoby,  1 osobie dofinansowali-
śmy pobyt w 50 %. Stale współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
 
Parafia Marii Magdaleny 
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Zespół składa się z 8 osób ( wolontariuszy z Akcji Katolickiej, członków Kółka Różańcowego i Wspólnoty Krwi Chrystusa. 
Wydatki 30 000 zł. 
 
Otaczamy opieką duchową i materialną wiele rodzin i chore osoby. W Dniu Chorych –11 lutego została odprawiona msza św. , w której 
uczestniczyło około 200 osób. Po mszy św. członkowie Akcji Katolickiej wręczyli wszystkim  kwiaty. Co miesiąc udzielana jest pomoc 
finansowa 7 wielodzietnym rodzinom. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rozdano ubogim 150 paczek żywnościowych.  
Dofinansowano kolonie  i ferie zimowe  dla 50 dzieci i młodzieży. Z pomieszczeń parafialnych (ok. 350 m2) nieodpłatnie korzysta Szkoła 
Życia dla 30 niepełnosprawnych osób- tzw. „Fundacja Dom”. 
 
 

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

 Bł. Edwarda Detkensa, Matki Bożej Królowej Pokoju, Św. Krzysztofa i  Św. Ignacego Loyoli. 

 
DEKANAT JELONKOWSKI 

-------------------- 
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

Zespół liczy 11  osób 

Wydatki 23 591  zł. 

Opieką obejmujemy 241 osób, w tym  60 rodzin, głównie są to rodziny wielodzietne biedne oraz  osoby samotne. Udzieliliśmy zapomóg 
finansowych z przeznaczeniem na żywność, dopłaty do czynszu oraz na leki. W wysokości 3081 zł. Sfinansowaliśmy kolonie dzieciom  w 
kwocie 1 800 zł   oraz  osobom dorosłym pobyt na wczasorekolekcjach  w wysokości 2940 zł . Ofiarowaliśmy  paczki świąteczne  oraz zorga-
nizowaliśmy wieczerzę wigilijną dla  osób samotnych i bezdomnych. Na pomoc doraźną, paczki świąteczne i wieczerzę wigilijna wydaliśmy  
8439 zł.  Raz w tygodniu czynny jest punkt informacyjny, gdzie zgłaszane są potrzeby, które rozpatrywane są raz w miesiącu na zebraniach 
Zespołu. 

 
Parafia Matki Boskiej Królowej Aniołów 
 

Zespół liczy 10  osób 

Wydatki 46 000  zł. 

Z comiesięcznej pomocy w postaci paczek żywnościowych  korzysta ok. 60 rodzin, głównie  wielodzietnych oraz ok.60 osób bezdomnych. 
Jena z wolontariuszek przynosi na każdy czwartkowy dyżur ciepła zupę dla bezdomnych. Prowadzimy  ciucholand, z którego mogą korzystać 
wszyscy. Dla bezdomnych dokupujemy bieliznę. Dopłacamy do leków, ofiarowujemy drobne zapomogi.  Rodziny wielodzietne  otrzymały 
pieniądze na wyprawki szkolne, dofinansowaliśmy kolonie dla dzieci, zgłosiliśmy 20 dzieci do programu „Skrzydła”. Wspomagamy artyku-
łami żywnościowymi parafialną wspólnotę osób niepełnosprawnych, a także podopiecznych Oratorium.  Czynnie włączamy się w akcje 
przekazywania najuboższym darów ( makaronu, mleka w proszku, ryżu i innych produktów)otrzymywanych z Caritas AW.    Raz w miesiącu 
odbywa się msza św. w intencji darczyńców i wolontariuszy.  
 
Parafia Bogurodzicy Maryi 
 

Zespół liczy 12 członkiń i kilkudziesięciu wolontariuszy 
Wydatki 24 350 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 i innymi usługowymi.  Stałą opieką objęliśmy  216 osób, w tym 70  rodzin  i tym 4 wielodzietne. Udzieliliśmy  także  
pomocy 327 bezdomnym  ( otrzymali  ciepłą odzież, żywność i środki czystości).  Świadczymy pomoc żywnościową. Rozdajemy również 
żywność ofiarowaną przez parafian  i otrzymaną z Caritas A.W.  Na Boże Narodzenie  ofiarowaliśmy paczki ze słodyczami i maskotkami.  
Refundujemy wydatki na leki  i na energię elektryczną. Udzieliliśmy  kilku rodzinom zapomogi  i  pożyczki zwrotne.  Wypożyczamy sprzęt 
rehabilitacyjny, odwiedzamy chorych, robimy im zakupy, sprzątamy, pośredniczymy w załatwianiu różnych spraw, towarzyszymy im na 
spacerach. Pośredniczymy w przekazywaniu różnych rzeczy ofiarowanych przez  parafian, prowadzimy punkt wydawania odzieży, leków, 
mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innych niezbędnych rzeczy.  Dofinansowaliśmy kolonie  kilku dzieciom. Świadczymy bezpłatnie 
drobne usługi krawieckie i fryzjerskie. W Dniu Chorego  przygotowaliśmy słodki poczęstunek, poprzedzony mszą św.  Rozdajemy chorym 
lekturę  religijną, medaliki i  różańce.   Zespół wraz z kapłanem spotyka się raz w miesiącu,  celem omówienia  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.  
 
Parafia Św. Łukasza Ewangelisty  
 

Zespół liczy 15 osób i kilku osób współpracujących 

 Wydatki 5 700  zł.  

 

Pełnimy dyżury dwa razy w tygodniu. Pomagamy głównie  55 rodzinom wielodzietnym oraz  osobom samotnym i bezdomnym. Główną formą 
pomocy było wydawanie artykułów spożywczych otrzymanych z Caritas AW. Zespół pośredniczy w przekazywaniu używanego sprzętu RTV i 
AGD oraz  odzieży. Organizuje bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z OPS na terenie Bemowa. Dwojgu chorym 
wykupiono leki. Zapomogi udzielono 5 osobom. Dofinansowano kolonie 6 dzieciom. W okresie przedświątecznym zorganizowano zbiórkę 
darów, z przeznaczeniem na paczki. Wydano 130 paczek, z tego 63 dla dzieci, 67 dla osób chorych ,samotnych. Przekazano 10 kartonów  
żywności  i słodyczy oraz środków czystości na rzecz dzieci w Laskach. W Tygodniu Miłosierdzia odbyła się msza św. w intencji ofiarodaw-
ców i podopiecznych. Zespół  uczestniczy we wszystkich akcjach Caritas AW. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.  Pielgrzy-
mowaliśmy do kilku sanktuariów (Rokitno, Obory Skępe, Sierpc i Gniezno). 

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

Z dekanatu Jelonkowskiego nie złożyła sprawozdania parafia Matki Bożej Ostrobramskiej.    
 

DEKANAT  MOKOTOWSKI 
-------------- 
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Parafia  Matki Bożej Anielskiej  
 

Zespół liczy  9 osób 

Wydatki  25.310 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  305 
osób, w tym 96 rodzin i 11 osób chorych, samotnych. Pomoc finansową udzielamy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dopłacamy do czyn-
szu, do opłat za światło i wykupujemy leki. Co tydzień wydajemy artykuły żywnościowe otrzymywane z Caritas AW,  z  tej żywności sko-
rzystało 305 osób. Co tydzień kupujemy pieczywo, część rozdajemy biednym, a część sprzedajemy po mszach św. w intencji św. Antoniego.  
Otrzymane dochody przeznaczamy na cele charytatywne. Dofinansowujemy kolonie 30 dzieciom, zakup książek i przyborów szkolnych, 
obiady.  Na Mikołajki i Święta otrzymało paczki 60 dzieci oraz 55  rodzin na Wielkanoc i 90 na Boże Narodzenie.   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 św. Szczepana 
 
Zespół licz y7  osób 

Rozdysponowano w ramach programu PEAD  2823  kg żywności  oraz 2220 l mleka  dla 186 osobom. Wraz z Akcja Katolicką rozprowadza-
liśmy  także żywność otrzymaną ze zbiórek parafian, głownie w formie paczek świątecznych . 
Włączaliśmy  się w akcje prowadzone przez Caritas Polska: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, sprzedawano świece w Adwencie.  Dochód  z 
tych akcji przeznaczony był na pomoc dzieciom. Zorganizowaliśmy loterię fantowa z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Tornister”.  Uzyskane 
pieniądze przeznaczono na dofinansowanie kolonii i na zakup artykułów szkolnych 
 
Parafia NMP Matki  Kościoła  
 
Zespół liczy 6  osób 

Wydatki 3 550 zł. 

 

Prowadzimy magazyn,  w którym zbieramy i wydajemy odzież, pościel, buty, oraz przedmioty gospodarstwa domowego itp. Skorzystało 212 
osób.   Z okazji Świąt   paczki otrzymały 50 osób,  40 paczek z odzieżą wysłano poza Warszawę.  Wysłano także odzież dla rodaków na 
Ukrainie. Dofinansowano kilkorgu dzieciom kolonie  Zapomogi otrzymują  biedni za zakup leków (wydano 1300 zł). 
 

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

Św. Andrzeja Boboli,   NMP Matki Zbawiciela i św. Michała Archanioła  
 

 

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

Parafia Narodzenia N.M.P. 
 

Zespół liczy 11 osób 

Wydatki 15 426 zł 

 
Opieką objęliśmy 101 osób  (biednych i osób samotnych).  Wielu z nich jest chorych i niepełnosprawnych. Opiekujemy się także 32 dzieć-
mi. Magazyn przyjmowania i wydawania darów czynny jest raz w tygodniu przez 2 godziny. Potrzebujący zaopatrują się w  ubrania, buty, 
pościel, sprzęt gospodarstwa domowego i inne rzeczy . Z magazynu skorzystało ok. 504 osoby. Rozdaliśmy także 332 paczki z artykułami 
spożywczymi i higieny osobistej.  Najbardziej potrzebujący otrzymują paczki 8-9 razy w ciągu roku, niektórzy  tylko na święta. Paczki 
świąteczne zostały wzbogacone o dary z Centrum Mięsnego „Makton”, z firmy Jerenimo Martins Dystrybucja S,A i z  jednej z wolskich 
piekarni oraz  o produkty składane  przez parafian do kosza wystawionego  w kościele  w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Wszyscy 
podopieczni i  pomagający otrzymali życzenia świąteczne na piśmie. Udzieliliśmy kilka nie oprocentowanych pożyczek i jedną zapomogę w 
wysokości 300 zł.  Kilku chorym wykupiliśmy lekarstwa. Wspólnie z Zespołami Caritas Parafii św. Andrzeja Apostoła, Bożego Miłosierdzia 
i św. Faustyny prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowaliśmy kolonie  9 dzieciom.  Dla zdobycia środków na ten 
cel zorganizowaliśmy kiermasz. Odwiedzamy i wykonujemy różne prace w domach ludzi chorych, samotnych, robimy zakupy, pomagamy 
w załatwianiu spraw urzędowych.  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.  W dniu patrona Zespołu  św. 
Brata Alberta odbyła się msza św. w intencji podopiecznych, a w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia  za ofiarodawców. Rozdysponowali-
śmy 1275  kg żywności otrzymanej w ramach programu PAED i 1200 l. mleka. Szczególne podziękowanie należą się również p. Małgorza-
cie Lis właścicielce salonu fryzjersko-kosmetycznego, która  z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazała  bogatą paczkę wielodzietnej 
rodzinie i słodycze  dzieciom oraz  bezpłatnie ostrzygła i uczesała kilkoro dzieci i ich mamy.  
 
Parafia Św. Augustyna 
 
Zespół liczy 9 osób. 
Wydatki 63 372  zł. 

Zespół dyżuruje  raz w tygodniu, obsługując 15 -20 osób.  Otacza stałą opieką ok. 100 osób. Pomoc jaką udzieliliśmy to: zapomogi –90 
osób (miesięcznie  po 20-40 zł), udzielono także dwie  zapomogi  po  300 zł na spłatę zadłużenia czynszu i na rehabilitację;  finansowano  
obiady dla 6  dzieci, zakup podręczników. Wspomagano „Ognisko Muranów” Dofinansowaliśmy wakacje letnie  i zimowe dla 180 dzieci.   
Pomagamy w różny sposób osobom chorym - samotnym i niepełnosprawnym: załatwiamy im sprawy administracyjne, robimy zakupy, 
zawozimy do lekarza lub szpitala.    Ofiarowaliśmy 200 paczek na święta  Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rozprowadziliśmy produkty 
żywnościowe (makaron, ryż, mleko, ser żółty, topiony, otrzymane z Caritas AW mąkę)  126 rodzinom ( ok. 250 osobom). Organizowaliśmy 
zbiórki pieniędzy na rzecz  zakonów i misjonarzy.  Udzielamy wsparcia osobom psychicznie chorym w załatwianiu spraw administracyj-
nych i związanych z opieką medyczną. 
 
Parafia Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny 
Zespół liczy 6 osób 

Wydatki 28 000 zł 
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Stała opieka objęliśmy 27 rodzin, udzielając im  comiesięcznej pomocy, głównie w formie paczek żywnościowych i środków czystości.. 
Wykupiliśmy kilku osobom leki. Finansowaliśmy obiady 13 dzieciom. Objęliśmy pomocą 3 dzieci –ofiar tsunami w ramach akcji „Adopcja 
na odległość”. Z okazji Światowego Dnia Chorego odbyła się msza św. i agapa dla kilkunastu osób. W grudniu odbyło się spotkanie wigilij-
ne dla osób samotnych. Członkinie Zespołu uczestniczyły w  parafialnych spotkaniach modlitewnych prowadzonych przez ks. proboszcza 
raz w miesiącu. Wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny. Zespół pełni dyżury dwa razy w miesiącu. 

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

  Św. Karola Boromeuszka, św. Andrzeja Apostoła i Św. Antoniego z Padwy 

 
DEKANAT OCHOCKI 

------------------- 
Parafia Św. Jakuba  
 
Zespół składa się z 20 osób i  25 osób wspierających. 

Wydatki 95  000 oraz  dary w naturze  48 000 zł. 

 
Stałą pomocą objętych jest  230 osób, w tym  140 rodzin, w tym – 35 wielodzietnych (95 dzieci i młodzieży). Stałą pomocą objętych jest   5 
osób sędziwych Dwa razy w tygodniu pełnione są dyżury. Dużą uwagę przykładamy do indywidualnych rozmów z ludźmi zwracającymi się 
do nas o pomoc 
Pomoc na rzecz DZIECI I MŁODZIEŻY: świetlica socjoterapeutyczna -   15 dzieci odrabia  lekcje pod opieką pedagoga , je podwieczorek , 
uczy się korzystania z komputera, oraz korzysta z  sali gier parafialnych. Dzieci uczęszczające do świetlicy uczą się tradycji np.  przygotowa-
nia stołu i potraw wigilijnych i wielkanocnych.  Opłacamy obiady w szkołach dla 38 dzieci  Wydajemy przez cały rok szkolny pomoce szkol-
ne dla 40 dzieci (zeszyty, długopisy, kredki, cyrkle, farby, bloki rysunkowe  itp. ). Zorganizowaliśmy kolonie letnie dla 43dzieci.  Zabawę 
choinkową urządziliśmy dla 70 dzieci Po agapie  św. Mikołaj rozdał prezenty i paczki ze słodyczami. 45 rodzin wielodzietnych otrzymało 
dodatkowe paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.  
Pomoc na rzecz OSÓB  STARSZYCH, CHORYCH I SAMOTNYCH.  Dzień Chorych w Niedzielę Miłosierdzia: msza św., podczas której 
mogły przyjąć Sakrament Chorych i agapa ( było 75 osób).   Wieczerza Wigilijna i Śniadanie Wielkanocne (około  100 osób).  Dzieci  wnoszą 
radość śpiewając kolędy, a na Wielkanoc malują pisanki dla starszych osób.  Uczestnicy otrzymują symboliczne paczuszki.  70 paczek świą-
tecznych szykujemy dla osób samotnych chorych niewychodzących z domu. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc roznosi je z życzeniami 
młodzież szykująca się do bierzmowania.    30 osób je obiady ofiarowane przez instytucje do dyspozycji Caritas.      osobom sędziwym poma-
gamy w zakupach, sprzątaniu  i leczeniu.  
Pomoc na rzecz UBOGICH i BEZDOMNYCH.  Wydajemy paczki z żywnością i środkami czystości .  Osoby z parafii w 2008r  otrzymały  
1050  paczek żywnościowych,  922  paczki ze środkami czystości.  583  osoby brało odzież używaną. Sporadycznie wykupujemy recepty  na 
leki nasercowe cukrzycowe i psychotropowe  . Wydajemy otrzymane witaminy, syropy i inne paraleki w okresach infekcji grypowych.  Osoby 
spoza  parafii i bezdomne w 2008r  otrzymały   198  paczek żywnościowych,    421  osób brało odzież używaną.  Osoby bezdomne zgłaszające 
się w dni kiedy nie wydajemy żywności otrzymują chleb i konserwę. Zawsze mogą otrzymać czystą odzież.  
Wydawanie żywności  zaczynamy wspólnie  z podopiecznymi od  dziękczynnej  modlitwy.. Ważną pomocą jest wysłuchanie człowieka. 
Szczególną uwagę zwracamy na indywidualną rozmowę z przychodzącymi do nas ludźmi, wczuwając się w ich trudną, niejednokrotnie dra-
matyczną sytuację, pomagając im w miarę naszych możliwości. W razie potrzeby kierujemy ich do odpowiednich instytucji. Często nama-
wiamy do skorzystania z leczenia odwykowego.                                      
Źródłem pozyskiwania środków finansowych jest: comiesięczna kwesta do puszek, prośby o dofinansowanie organizowanych pomocy,  ofiary 
wpłacane systematycznie na cel dożywiania dzieci.  Żywność , środki czystości , paraleki otrzymujemy po licznych prośbach z hurtowni lub 
od producentów. Rozdawaliśmy produkty żywności z programu PEAD 2008  przydzielone dla naszego zespołu z Caritas A.W. 
W pierwsze poniedziałki miesiąca Zespół modli się podczas Mszy św.   za  podopiecznych, i darczyńców.  Czasem głębszej refleksji nad 
naszą posługą były   2- dniowe rekolekcje w Kaniach i 1- dniowe w Loretto.. 
 
 
Parafia Św. Franciszka z Asyżu 
 
Zespół liczy 16 osób i 5 wolontariuszek prowadzących stołówkę. 
Wydatki  90. 000  zł. 

Raz w tygodniu  wydajemy odzież, obuwie, bieliznę, produkty żywnościowe, zapomogi. Z tej pomocy skorzystało 915 osób. 10 rodzin 
otrzymuje stały zasiłek pieniężny, w sumie 8500 zł.  Realizowano  recepty. Zakupiono podręczniki szkolne dla kilkorga dzieci. Zorganizo-
waliśmy 11 lutego „Dzień Chorych” z mszą św. i agapą. Chorzy ok.90 osób otrzymało przed świętami drobne upominki i karty świąteczne z 
życzeniami od ks. Proboszcza. Część chorych otrzymuje czasopisma religijne. Osoby chore, starsze i niepełnosprawne odwiedzamy przy-
najmniej raz w miesiącu.  Zorganizowaliśmy wigilię i ofiarowaliśmy paczki dla 315 osób oraz  śniadanie wielkanocne  dla 290 osób.  Z 
koloni Caritas skorzystało 5 dzieci. 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. 
 
Parafia Zwiastowania Pańskiego 
 
Zespół liczy 18 osób 
Wydatki 41 180 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. 150 osób. 
Wydaliśmy 842 kg żywności, 200 słoików dżemu i  660 l. mleka. Zorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną dla ok. 100 
osób. Przekazaliśmy również 105 paczek świątecznych dla dorosłych, 50 dla dzieci i 90 dla dzieci z Domu Dziecka. Przekazaliśmy również 
64 paczki dla osób przebywających w więzieniu (żywność, art. piśmienne, lekarstwa, płyty, książki  o tematyce religijnej .oraz listy wsparcia 
duchowego). W wyjątkowych wypadkach udzielamy wsparcia finansowego zwłaszcza na wykupienie leków. 

 
Parafia Św. NMP Królowej Świata 
 
Zespół liczy 6 osób  
Wydatki  21700 zł 
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Działalność Zespołu koncentrowała się na  przygotowaniu i dostarczeniu paczek Wielkanocnych i na Boże Narodzenie. Rozdano na Wielka-
noc 125 paczek: emerytom i rencistom (83), samotnym matkom  (15), rodzinom wielodzietnym (25). Na Boże Narodzenie rozdano 125 pa-
czek. Paczki były bardzo bogate. Zawierały 25 artykułów.  Głownie młodzież  dostarczyła  je do domów osób starszych i niepełnosprawnych. 
Zbieramy odzież i przekazujemy  potrzebującym Udzielamy pomocy doraźnej (żywność  oraz ubrania, buty przybory szkolne, zabawki). 
Udzielono zapomóg finansowych na kwotę 1250 zł.  Chorych wspieramy duchowo oraz służymy im w załatwianiu różnych spraw, wykupu-
jemy leki.  Dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu.   
 
Parafia Grzegorza Wielkiego 
 
Zespół liczy 5 osób 

Wydatki 4230  zł. 

 Zespół  obejmuje opieką 15 osób, oraz 2 osoby bezdomne i jedną rodzinę wielodzietną z Jordanowa z pogórza karpackiego. Osoby te otrzy-
mują środki czystości, żywność, odzież oraz paczki świąteczne.  Artykuły żywnościowe otrzymane z Caritas AW wydano 17 osobom Zespół  
pomagał w zbiórkach pieniędzy na cele wyznaczone przez Archidiecezję oraz z okazji VIIIDnia Papieskiego. Sprzedawano baranki i świece.  
Udzielono zapomóg w wysokości 1455 zł .    

=================== 
Z dekanatu  Ochockiego nie  złożyła sprawozdania parafia Opatrzności Bożej 

 
 

DEKANAT SŁUŻEWSKI 
--------------- 

Parafia Św Zofii Barat  
 

Zespół liczy 3 osób. 
Wydatki  1 443  zł.  

Pomagamy 19 osobom, w tym 3 rodzinom wielodzietnym  i 10 osobom starszym. Zorganizowaliśmy  dwa spotkania dla osób starszych  i 
niepełnosprawnych ( mszę św. i poczęstunek). Ofiarowaliśmy osobom potrzebującymi paczki świąteczne  na Boże Narodzenie i  na Wielka-
noc. Zawieźliśmy dwa razy osobę starszą do lekarza prywatnym samochodem. Odwiedzamy chorych w domu i w szpitalu. Dwa razy odbyła 
się msza św. za naszych zmarłych podopiecznych. 
  
Parafia św. Maksymiliana Kolbego 
 
W pracach Zespołu bierze udział 30 osób.  
Wydatki  43 685 zł. 
Opieka nad chorymi i samotnymi  (pod opieką jest  120 osób) - nasi wolontariusze systematycznie odwiedzają osoby starsze, współpracują z 
opieką społeczną. Do pomocy angażowana jest także młodzież przygotowująca się do Sakramentu bierzmowania. W okresie Świąt Bożego 
Narodzenia młodzież przekazują życzenia świąteczne od naszej Wspólnoty Parafialnej oraz słodki upominek. Wydawano odzież, dofinanso-
wano zakup leków, rehabilitacji, wydawano bony żywnościowe. W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wydano bony żywno-
ściowe dla 47 rodzin i 46 paczek dla dzieci.  Na bony wydano 15 810 zł  Zorganizowano Dzień Chorego; w czasie Mszy św. Sakrament 
namaszczenia chorych przyjęło ponad 120 osób; w agapie uczestniczyło ok.100 osób. Zorganizowano wyjazd wakacyjny dla 13 dzieci znajdu-
jących się pod opieką zespołu.  
W ramach akcji „Tornister” – wyposażono dzieci w przybory szkolne, podręczniki.  Na ten cel wydano 950 zł . Zespół prowadzi Klubu Senio-
ra. Osoby starsze, samotne spotykają się w każdą sobotę w godzinach od 11:00 do 14:00 w salce parafialnej. W trzecią sobotę miesiąca orga-
nizowane są spotkania modlitewne dla naszych podopiecznych. Redagujemy biuletyn „Pomóż”.  Zespół pełni dyżury raz w tygodniu Pod-
opieczni mogą skorzystać z porad  psychologa i prawnika. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania  wszystkich wolontariuszy.  

 
Parafia Św.  Apostołów Piotra  i Pawła  
  
Zespół liczy 7 osób. 
Wydatki 22 000 zł. 

 
Od roku Zespół współpracuje z s. Dominikanką  oraz  z OPS. Główne nurty działania to: charytatywna praca na rzecz dzieci z najbiedniej-
szych rodzin oraz wspieranie materialne i duchowe osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Dofinansowano kolonie Caritas dla 20 
dzieci. Zorganizowano Mikołajki połączone z  rozdawaniem paczek, opowiadaniem o św. Mikołaju-biskupie i o podróżach oraz przepyty-
waniem znajomości kolęd i Ewangelii.   Stała opieką objętych jest 40 osób starszych. Otrzymują żywność.  Rocznie organizuje się 6-7 
spotkań dla seniorów: msza św. i wspólne śniadanie. Bardzo uroczyste było spotkanie wigilijne i wielkanocne. Zaprzyjaźnione  restauracje 
„Baszta” i   „Fryderyk”  ofiarowały potrawy, dzieci przygotowały drobne upominki oraz występy.  Zorganizowano  dla seniorów pielgrzym-
kę do Kodnia i Pratulina oraz  dla młodzieży rajd rowerowy do Czerska połączony z piknikiem. Kilka osób uczestniczyło w rekolekcjach w 
Łaźniewie.  Zespół uczestniczy w akcjach sprzedaży świec, baranków i zniczy. Znaczącym źródłem  środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc potrzebującym są wpłaty 1 %  podatku. 
 
Parafia NMP Matki Miłosierdzia 
 

Zespół liczy 8 osób. I 10 osób wspierających 
Wydatki  34 037 zł. 

 

Stałą opieką obejmujemy 254 osób, w tym 110 rodzin, 14 wielodzietnych.Dzieciom i młodzieży dopłacono do kolonii, obozów i zielonej 
szkoły  12 865 zł. Sfinansowano zakup podręczników na kwotę 1 100 zł.. Osobom potrzebującym: starszym, chorym, samotnym  sfinanso-
wano zakup leków na kwotę 3 448 zl., wypłacono zapomogi na kwotę 7 599 zł. . Oprócz  wydawanej żywności z  Caritas AW, przed Świę-
tami wystawiono  w kościele kosz na zbiórkę żywności, z której  przygotowano  i rozdano 195 paczek  Żywnością obdarowano 132 rodziny 
Zakupiono żywność na kwotę 7 085. Bezdomnych zaopatrujemy w ubranie i sporadycznie wydajemy im żywność. Wszystkim potrzebują-
cym wydajemy odzież, obuwie, zabawki, książki. Pośredniczymy w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp. Rzeczy. 
Przekazujemy też odzież do Domu Samotnej Matki z Dziećmi na ul. Skierdowską 2.Wysłaliśmy także 130 paczek z odzieżą do rodzin 
wielodzietnych w woj. Warmińsko-mazurskim PZC pełni dyżury trzy razy w tygodniu...  
 

================================================ 
Z dekanatu Służewskiego  nie złożyły sprawozdań parafie:  Św. Dominika  i  Św. Katarzyny. 
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DEKANAT ŚRÓDMIEJSKI 
------------------- 

Parafia  Wszystkich Świętych 
 
Zespół liczy 13 osób i 3 wspierające 

Wydatki 49.700 zł  

 

Stała opieką obejmujemy 275 osób, w tym 51 rodzin ( 21 wielodzietnych). W każdy poniedziałek wydajemy odzież, a we wtorki żywność. 
Korzysta stale 275 osób oraz 9 bezdomnych. Odwiedzamy chorych, dwie wolontariuszki udzielają się w hospicjum. !80 osobom pomagamy 
finansowo ( m.inn. refundujemy leki). Rozdano  w okresie przedświątecznym 280 paczek żywnościowych  Dofinansowano 43 dzieciom 
wyjazd na rekolekcje oazowe,  9 osobom starszym wczaso-rekolekcje w Brańszczyku. Zorganizowano agapę w Dzień Chorego i w Tygodniu 
Miłosierdzia dla 180 osób.Zespół pomógł w przygotowaniu posiłku dla ponad 300 osób w czasie odpustu parafialnego. Raz w miesiącu 
Zespół spotyka się na zebraniach informacyjno-formacyjnych. Bierze udział we wszystkich akcjach Caritas AW. 
 
Parafia  Najświętszego Zbawiciela 
 

Zespół liczy 12 osób. Pomagają dzieci,  młodzież,  studenci i ludzie dobrej woli z grup parafialnych  
Wydatki 94 882 zł 

Obejmujemy   opieką 232 osoby, w tym  125 dzieci. Ze stałej comiesięcznej pomocy korzysta 164 osoby. Pozostali s korzystali z pomocy doraź-
nej.   Podopiecznym kupujemy artykuły spożywcze, środki czystości, leki, sporadycznie  opłacamy świadczenia. Dwa razy  przeprowadziliśmy 
zbiórkę żywności w sklepach spożywczych.   Z okazji świąt  zrobiono paczki żywnościowe dla 500  osób. Dofinansowaliśmy kolonie i rekolek-
cje  dla 35 dzieci. Zaopatrzyliśmy 25 dzieci w podręczniki.  Spotkania Zespołu odbywają się 2 razy w miesiącu. 

========================== 
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 
Wydatki 14190 zł 

Opieką objętych jest ok. 150 osób, w tym głownie rodziny wielodzietne, samotni-chorzy i niepełnosprawni. Odwiedzamy  chorych i świad-
czymy im wieloraką pomoc. Wypożyczamy sprzęt  rehabilitacyjny, sporadycznie wspomagamy finansowo. 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 przygoto-
wywana 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 60 dzieci, którym pomagają w nauce nauczyciele, licealiści i 
studenci. Z koloni skorzystało 30 dzieci. Kilka osób niepełnosprawnych skorzystało z wczaso-rekolekcji  w Brańszczyku. Dwa razy w roku 
organizujemy Dzień Chorych. Z tej okazji chorzy otrzymują wodę z Lourdes i upominki oraz czasopisma katolickie. Na święta Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocy rozdano ok. 150 paczek żywnościowych i prasę katolicka.  Osobom niepełnosprawnym paczki roznosi młodzież. Artyku-
ły spożywcze otrzymywane  z Caritas AW pokrywają w dużej mierze potrzeby parafialne, także dokupujemy niezbędne produkty.  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.  
 
Parafia Św. Aleksandra 
 
Zespół liczy 17 osób.  

Wydatki 38 142 zł 

Stała opieką obejmujemy 102 rodziny, w tym 346 osób. Prowadzimy punkt Caritasu czynny od pon. do piątku. Przyjmuje się tu i wydaje 
odzież używaną, buty, pościel, artykuły czystości, art. gospodarstwa domowego,  odzież dziecięcą, zabawki itp. Wydawana jest co 2-3 
tygodnie żywność.  Rozdysponowano ponad 5 tys. kg żywności i ponad 6 tys. l. mleka otrzymanych z Caritas AW. Zespół dokupuje również 
żywność, którą przekazuje potrzebującym.  Z tej pomocy regularnie korzystało 350 osób. Dużą wagę przykładamy do indywidualnych 
rozmów z ludźmi zwracającymi się do nas o pomoc. Modlimy się za nich i z nimi,   niesiemy im najróżniejszą pomoc (szukamy im pracy, 
kierujemy  ich do odpowiednich instytucji, odwiedzamy chorych w ich domach i w szpitalach, zanosimy im prasę katolicką,  robimy im 
zakupy, załatwiamy różne sprawy urzędowe, wspieramy ich materialnie, udzielamy pomocy finansowej systematycznie lub sporadycz-
nie)Zorganizowaliśmy 4 razy  dni Chorych: mszę św. agapę, i paczki  dla 150 osób.  Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla 120 na-
uczycieli.  . Dzieci I-komunijne zorganizowały zbiórkę do kosza art. spożywczych i słodyczy i przekazały je biednym dzieciom.  Sfinanso-
wano kolonie 5 dzieciom. W ramach akcji „Tornister” wyposażono kilkoro dzieci w przybory szkolne. 1 dziecko miało opłacany posiłek 
przez cały rok.   Trzy razy w roku był wystawiony kosz na dary. Rozdano 250 paczek  żywnościowych na Boże Narodzenie i Wielkanoc . W 
wigilię Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie opłatkowe dla 50 osób samotnych, którzy otrzymali również paczki.  Wysłano kilka 
paczek z odzieżą dla biednych rodzin na wsi i 1 paczkę żywnościową do aresztu śledczego. Spotykamy się raz w miesiącu z ks. Probosz-
czem w celu informacyjnym i formacyjnym. Uczestniczyliśmy we wszystkich akcjach Caritas AW.  Na potrzeby Zespołu został zakupiony 
komputer z drukarką. Współpracujemy ze wspólnotą św. Idziego.  
 
Parafia Świętego Krzyża 
Zespół liczy 45 osób  

Wydatki 500 000  zł. 

Działalnością charytatywną  zajmuje  się Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.  
1.Pomoc ludziom ubogim, chorym i samotnym. Opieką objęto ponad 400 osób. Otrzymali wsparcie materialne: paczki żywnościowe, 
świąteczne, leki, odzież, poradę pielęgniarki środowiskowej w domu lub w punkcie poradnictwa, pomoc psychologiczną oraz informację o 
możliwościach uzyskania pomocy. Wielu osobom pokryto koszty czynszu, energii elektrycznej, gazu, wykupiono leki, materiały opatrunko-
we, 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.  Załatwiano Dom Pomocy Społecznej. 
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Z okazji Świat Wielkanocnych przygotowano i rozniesiono 250 paczek. 35 osobom zaniesiono „Swięconkę” w Wielką Sobotę. Zorganizo-
wano i dofinansowano wczaso-rekolekcje w Brańszczyku dla 28 osób i 2 wolontariuszy. Zorganizowano 4 msze św. z okazji Dnia Chorego, 
w czasie pobytu podopiecznych w Brańszczyku oraz z okazji rekolekcji adwentowych i odpustu parafialnego. Szczególnie to ostatnie spo-
tkanie było bardzo  uroczyste  z zaproszeniem na program artystyczny,  herbatę i poczęstunek, z którego skorzystało ok. 100 osób.  
Istniała możliwość uczestniczenia w wielu imprezach (seminariach, wystawach, koncertach) związanych z istnieniem „Szkoły Cnót Obywa-
telskich przy parafii oraz  150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż Sursum Corda .  
Ośrodek Wsparcia i Klub Seniora „Promyk Jesieni”  obchodził w maju pierwszą rocznicę swego istnienia. Do klubu uczęszczało 50 osób 
starszych i niepełnosprawnych. Czynny był trzy razy w tygodniu. Odbywały się spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin oraz terapie 
muzyką. Osoby  niepełnosprawne uczęszczały do filharmonii, kina i teatru.   
 Artykuły żywnościowe  (8821 kg)  z  Caritas  w ramach programu PAED,  ciasta przekazane przez różne firmy  oraz zabawki i artykuły 
spożywcze  zbierane pod hasłem „Podziel się sercem z innymi” otrzymało 3630  osób.  
Nawiązano kontakt z Teatrem Polskim i Wielkim oraz Filharmonią Narodową, dzięki czemu 289  podopiecznych  i wolontariuszy uczestni-
czyło w  kilkunastu  przedstawieniach bezpłatnie a 60 osób skorzystało z biletów ulgowych . Z porad psychologa skorzystało bardzo wiele 
osób Udzielono 90 porad . W ramach pomocy podopiecznym zostało wygłoszonych  14 wykładów  na różne tematy w Klubie Seniora.  
Zorganizowano 2  wycieczki do  Gniezna, Lichenia, Kodnia i  Sanktuariów Wschodnej Polski. dla  106 osób (starszych, niepełnosprawnych 
i wolontariuszy) 
Zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla  ponad 100 osób. Z okazji Bożego Narodzenia przygotowano i rozniesiono paczki dla 250 osób. W 
dystrybucji darów i w drobnej  naprawie sprzętu AGD i RTV uczestniczy młodzież, studenci , emeryci i renciści. Podopieczni brali udział w 
Festynie parafialnym pod hasłem „Każdy dla każdego i wszyscy dla wszystkch – razem przeciw przemocy i uzależnieniom”. Dochód z 
festynu przeznaczono na kolonie dzieci. 
2. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych.  Opieką objęto około 80 rodzin. Rodziny te otrzymały paczki 
świąteczne i w miarę potrzeby w ciągu roku.  Zorganizowano kolonie letnie dla 80 dzieci. Otrzymały one także paczki  żywnościowe w 
ciągu roku i świąteczne. 
3.  Inne rodzaje. Raz w miesiącu, po mszy św.  Zespół spotyka się  aby omówić wszelkie sprawy związane z działalnością charytatywną. 
Członkowie zespołu uczestniczyli  w  rekolekcjach Rodziny Wincentyjskiej w  Krzeszowicach,   w szkoleniu dla kadry pomocy społecznej, 
w seminarium nt. lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy oraz  w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 
nt. Służyć Królestwu Bożemu w świecie 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 
Zespół liczy 7 osób, pomagających 15 osób. 

Wydatki 51 500 zł. 

Obejmujemy stałą pomocą 200 osób w tym 61 rodzin, 16 wielodzietnych. Pomagamy 91 dzieciom i młodzieży i 65 osobom starszym.. Doraź-
nie pomagamy 74 osobom. Dzięki ofiarodawcom, sponsorom, darczyńcom i pracy członków Zespołu ( sprzedaż baranków, świec i zniczy) 
zebrano 51 500 zł., które wydatkowano na:  realizację recept, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, wyprawki szkolne,  dofinansowanie opłat 
za energię, gaz i czynsz, obiady dla kilkorga  dzieci paczki świąteczne (90 na święta Wielkanocne i 115 na Boże Narodzenie). 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.  Pomagamy w poszukiwaniu pracy,  kierujemy zainteresowanych do odpowiednich 
urzędów, odwiedzamy chorych. Współpracujemy z OPS dzielnicy Wola. 
 
Parafia Matki Bożej Fatimskiej 
 

Zespół liczy  10 osób, pomaga również młodzież 
Wydatki 16 000 zł. 

 
Prowadzimy magazyn: odzież, obuwie, sprzęt AGD, wózki dziecięce i inne przedmioty użytku codziennego. Opiekujemy się 10 osobami 
starszymi.  Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla 16 dzieci.  Z okazji świąt 32 osobom chorym i starszym   doręczono życzenia 
oraz drobne upominki do ich mieszkań. Część osób odwiedzana jest w każdym miesiącu.   Zorganizowaliśmy trzy  mszę św. dla osób star-
szych i  chorych ( w Święto Miłosierdzia, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia i  w Światowy Dzień Chorego) Po nabożeństwach odbyły 
się  spotkania  z poczęstunkiem  i obdarowaniem słodyczami. W każdym z tych spotkań  spotkaniach wzięło udział  ponad 120 osób. Zor-
ganizowaliśmy również dla 45 osób spotkanie opłatkowe z poczęstunkiem. Udzielono pomocy żywnościowej oraz wydano odzież, obu-
wie,srodki czystości 57 bezdomnym. Zainstalowano  dla nich prysznic. Wręczono paczki przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia 
120 osobom 
 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP 
 

W zespole pracuje 12  osób. Okresowo pomaga  młodzież i inni chętni. 

Wydatki 61 670 zł. 

 

Opieką charytatywną objętych było 380 osób.  Odbyły się  trzykrotnie  Dni Chorych , w których  brało udział każdorazowo 300 osób.   11 lutego 
50 osób uczestniczyło w pielgrzymce do  Niepokalanowa i w październiki też 50 osób chorych  brało udział w pielgrzymce do  Wilanowa i do 
świątyni Opatrzności Bożej.  Sfinansowano dzieciom kolonie w wysokości 1400 zł.    Magazyn odzieżowy  Caritas  czynny jest dwa razy w 
tygodniu. Skorzystało z niego 1547 osób. Odzież przekazujemy  także ubogim z innych parafii. .Z posiłków żywnościowych  skorzystało 1205 
osób.  Dofinansowaliśmy udział w rekolekcjach  i wypoczynek w Brańszczyku  w wysokości  2100 zł.   Co miesiąc finansujemy obiady dla 12 
dzieci, koszt wyniósł  11 500 zł . 28 września odbył się Parafialny Dzień Chorych. Młodzież przygotowała nabożeństwo do św. Pawła. Wykonali 
też okolicznościowe kartki, które ofiarowano obecnym  chorym ( ponad 250 osobom). Na żywność i paczki świąteczne   wydano 10 100 zł.  
Przed świętami Wielkanocnymi wydano 130 paczek żywnościowych  Osoby ubogie i bezdomne otrzymują żywność, odzież, środki czystości  
obuwie. Pośredniczymy w przekazywaniu sprzętu domowego  i rehabilitacyjnego. Odwiedzamy chorych,, udzielamy im pomocy finansowej i 
rzeczowej., zanosimy im prasę katolicką i wspólnie modlimy się. Na terenie parafii funkcjonuje 3 domy starców i dom dla psychicznie chorych. 
Pensjonariusze   otrzymują od nas świąteczne paczki, życzenia i opłatek. Dzieci przedstawiają dla nich  Jasełka i inne inscenizacje. Raz w mie-
siącu odprawiana jest w tych domach msza św. 
 
Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
Zespół liczy  3 osób i  4 wspierające 

Wydatki 5 400 zł 
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Opieką obejmujemy  60 osób, w tym 15 rodzin wielodzietnych.  Doraźnie pomagamy 92 osobom. Dwa razy w roku organizujemy Dzień 
Chorych, mszę św. i wspólny poczęstunek. Chorzy otrzymują pismo „Apostolstwo Chorych”  Dofinansowaliśmy  20 dzieciom  kolonie na 
kwotę 5 400 zł . Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy prowadziliśmy zbiórkę darów przed ołtarzem, z których zrobiliśmy 223 
paczki świąteczne. Pomoc finansową otrzymało  23 osobom  ( na zakup żywności i leków). Uczestniczyliśmy w akcji wydawania żywności 
pochodzącej z darów Unii Europejskiej. Wydaliśmy 240 paczek ze słodyczami dla dzieci ze szkół i przedszkoli. 
 
Parafia Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 
 

Zespół liczy 5  osób 

Wydatki 15 050 zł. 

Udzielono  pomocy finansowej  młodzieży wyjeżdżającej na „Rekolekcje Wieczernika”. Dofinansowano kolonie letnie dla dzieci, zakupiono 
podręczniki i przybory szkolne,  ufundowano stypendium dla zdolnej uczennicy , udzielono pomocy finansowej chłopcu  na rehabilitację. 
Przygotowano  paczki świąteczne. Zorganizowano wieczerzę wigilijną i śniadanie wielkanocne dla samotnych osób. Każdy potrzebujący mógł 
otrzymać paczkę żywnościową z produktów otrzymanych z Caritas AW oraz zakupionych przez parafię. W ten sposób udzielono pomocy 185 
osobom. Udzieliliśmy pomocy materialnej ofiarom powodzi na Ukrainie i Gruzji oraz mieszkańcom Birmy poszkodowanym przez żywioł 
cyklonu.  Dwa razy  były spotkania z chorymi,  msza św. i poczęstunkiem.  W parafii działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna.  Zespół 
uczestniczy w akcjach Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 

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

Św. Jana Apostoła  i Ewangelisty,  Najśw. Serca Pana Jezusa i Świętej Rodziny.  

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

Parafia Św. Tomasza Apostoła. 
 
Zespół liczy 12 osób oraz 3 współpracujących. 

Wydatki   26 650 zł. 

 
Prowadzimy jadłodajnię dla osób bezdomnych i bezrobotnych, dziennie wydajemy ok. 30 obiadów.  Produkty, z których przygotowywane są 
obiady pochodzą z darów parafian (przynoszonej żywności i ofiar pieniężnych).  Pod stałą opieką Zespołu  było 50 rodzin,  w tym osoby 
samotne  i bezdomne. Rodziny te otrzymują żywność nie tylko z okazji Świąt. Prowadzimy punkt zbiórki i wydawania używanej odzieży, 
przedmiotów domowego  użytku, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych Osobom chorym załatwiamy różne 
życiowe sprawy, otrzymują bezpłatne leki. Finansowaliśmy wyjazd dzieci na zimowisko. Udzieliliśmy kilka zapomóg, kupiliśmy kilka biletów 
miesięcznych dla podopiecznych.  Przed świętami zorganizowaliśmy  zbiórkę darów, z których zrobiliśmy paczki dla potrzebujących. Uroczy-
ście obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego ( msza św. i agapa) Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną Caritas A.W. ( dzieci 
pomagają  w sprzedaży świec, przenoszeniu żywności a członkinie Zespołu przygotowują  czasem posiłki dla dzieci).  W czerwcu odbyliśmy 
pielgrzymkę dziękczynną do Baniochy. Co trzy miesiące odbywały się spotkanie formacyjne, na których rozważaliśmy drogę życiową św. 
Pawła. W każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana była z inicjatywy Zespołu msza św. w intencji chorych.  
 
Parafia Bł. Władysława z Gielniowa 
 
Zespół liczy 6 osób i 5 wspierających oraz młodzież 

Wydatki ok.5000 zł. 

  

Pełnimy dyżury dwa razy w tygodniu lub częściej, podczas których wydawana jest: żywność, odzież, środki czystości, zabawki.  Wydajemy 
produkty żywnościowe otrzymywane z Caritas A.W.  (wydano 600 osobom).  Pośredniczymy w nieodpłatnym przekazywaniu używanego 
sprzętu RTV, mebli, wózków dziecięcych i sprzętu dla inwalidów. Za naszym staraniem odbył się chrzest 2 dzieci matki samotnie wychowu-
jącej czworo dzieci  oraz uroczysty obiad. Młodzież należąca do wspólnot parafialnych pomagała  inwalidzie na wózku w dotarciu na nie-
dzielne msze św. W okresach przedświątecznych  organizowaliśmy zbiórkę darów, z  przeznaczeniem na paczki świąteczne. Udzielamy 
pomocy finansowej na zrealizowanie recept, czy uregulowaniu zaległego czynszu. Dopłacamy do koloni dla  dzieci.  Przeprowadziliśmy 
zbiórkę używanych podręczników oraz zakupiliśmy nowe i pomoce szkolne dla  dzieci. W ramach wolontariatu pomagaliśmu uczniom w 
nauce języków obcych.   Prowadzimy pośrednictwo pracy. Przeważnie są to oferty opieki nad dziećmi i prace porządkowe. Stałą opieką 
objętych jest 200 rodzin  oraz duża grupa osób bezdomnych. Otrzymują oni podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości i odzież. 
Zorganizowano wyjazd  na wypoczynek do Broku dla osób starszych i niepełnosprawnych z opieką dwóch pań . W celu pozyskania środków 
organizowaliśmy zbiórkę żywności loterie fantowe, kiermasz ciast i kwiatów. Współpracujemy z Ursynowskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, gdzie kierujemy naszych podopiecznych.. Umieściliśmy jedna osobę w Domu Opieki Sióstr Zakonnych. 10 osobom starszym objętych 
stałą pomocą  robimy zakupy, załatwiamy sprawy w urzędach i w ośrodkach zdrowia, wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne. Zorganizowaliśmy  
kilka  pielgrzymek do Sanktuariów, m. inn. : Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.  Działa  Koło Przyjaznych Serc”,  spotykają się osoby 
starsze  i samotne. Opiekujemy się 3 chłopcami z domu dziecka. 
 
Parafia Ofiarowania Pańskiego 
 

Zespół liczy 23  osoby 

Wydatki – 45 934 zł. 

Prowadzimy zbiórka żywności i środków czystości w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Z darów tych  zrobiliśmy 300 paczek  dla 150 
rodzin i 20 paczek dla bezdomnych. W okresie Wielkiego Postu dzieci zebrały do skarbonek 400 zł, które zostały przekazane do Ośrodka 
Osób Niepełnosprawnych „Maja”. Zorganizowaliśmy festyn rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych ( wystawa prac malar-
skich prof. Prokopczyka, pozowanie do portretu, przejażdżka policyjnym melexem, spotkanie ze strażakami).  Dofinansowaliśmy kolonie  
Caritas  13 dzieciom i 2 osobom wczasy. 40 dzieci otrzymało zapomogi po 50 zł  na zakup przyborów szkolnych Wykupujemy leki. Przy-
dzielamy zapomogi.  W każdy pierwszy czwartek miesiąca wydawano paczki żywnościowe i środki czystości ( 600  paczek przez 10 miesię-
cy). W pozostałe wtorki wydawano żywność unijną i odzież. Dwa razy w roku paczki świąteczne (600 paczek). Wspieraliśmy mieszkańców  
wsi bieszczadzkiej dotkniętych ubóstwem (  paczki z odzieżą zabawkami obuwiem i książkami).  Pośredniczymy w przekazywaniu ubrań 
mebli, i innych przedmiotów. Rozdajemy żywność otrzymaną z Caritas A.W.   Osobom starszym i niepełnosprawnym pomagamy w przygo-
towaniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu, dotarciu do lekarza. Udzielamy bezpłatnie porad prawnych  i konsultacji z psychologiem.  
W każdy poniedziałek miesiąca przygotowywano bezdomnym ciepły posiłek oraz wydawano czyste ubranie i paczki żywnościowe.  Pod 
stałą opieką było 20 bezdomnych, którym wydano 200 paczek żywnościowych. 100 paczek wydaliśmy  innym osobom (Rumunom, Mołda-
wianom i z poza parafii).  Wydano blisko 4 000 kg żywności  i 6480 l. mleka otrzymanej z Caritas AW. .Z okazji Światowego Dnia Chorych  
i Tygodnia Miłosierdzia odbyły  się msze św. i agapa. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę modlitwom za podopiecznych, za darczyńców, jak 
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również  formacji duchowej  członków Zespołu. Raz w miesiącu spotykamy się z ks. Proboszczem w celu omówienia problemów naszych 
podopiecznych oraz rozważamy tematy z zeszytów formacyjnych. Prowadzona jest kronika PZC. Raz w miesiącu odprawiana była  msza 
św. w intencji podopiecznych. 
 
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

Zespół składa się z 9 osób. Współpracujemy  z członkami Akcji Katolickiej i Ruchem Rodzin Nazaretańskich. 
 
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 oraz realizowanie recept itp. Pomocy udzielono 
913 osobom  Pod stała opieką zespołu znajduje się również kilka osób niepełnosprawnych, ciężko chorych i samotnych. Dostarczamy im 
żywność raz w tygodniu, robimy  zakupy przygotowujemy posiłki, pośredniczymy w załatwianiu różnych spraw. Prowadzimy magazyn 
rzeczy używanych.. Duchowo i materialnie wspieramy noclegownię. Bezdomni dostają odzież i żywność. Organizujemy dla nich wieczerzę 
wigilijną.  Organizujemy także wieczerzę wigilijną dla osób samotnych w parafii. 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 40 dzieci na kolonie.  Pośredniczymy w poszukiwaniu pracy.   Przed  świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę 
produktów spożywczych do paczek świątecznych, które przekazujemy najuboższym dzieciom. Uczestniczymy w akcjach Caritas AW 
(sprzedajemy znicze, świece, baranki i chlebki  wielkanocne .  
 

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

Św..Ojca Pio,  Bł.Edm. Bojanowskiego  i Św. Elżbiety  
 

=========================================================================== 
DEKANAT WILANOWSKI 

----------------- 
Parafia Świętego Stefana  
 

Zespół składa się z 5 osób i 2 wspierające.  

 
Pod opieką jest 224 osób. W każdą sobotę wydawana jest żywność i odzież. Wydano 685 paczek.  Przygotowujemy każdego miesiąca listę 
chorych, do których idą księża z Komunią Św. Odwiedzamy chorych i samotnych. Otrzymują oni  z okazji Świąt życzenia i upominki, które 
roznoszą uczennice z Liceum i Gimnazjum. Zorganizowaliśmy w Tygodniu Miłosierdzia  mszę św. i agapę. Zorganizowaliśmy wigilię dla 20 
osób samotnych oraz mikołajki, na których 16 dzieci otrzymało prezenty.   Dofinansowaliśmy kolonie dla  8 dzieci. Zorganizowaliśmy wczaso-
rekolekcje dla 9 osób w Brańszczyku. 
 
 
Parafia Św. Antoniego Marii Zaccarii 

  
Grupa charytatywna  liczy 12 osób,  zaś kilkanaście osób pomaga okazjonalnie 

Wydatki 38 000 zł 

Od wielu lat działa Jadłodajnia „Dom Chleba” dla ludzi bezdomnych i najuboższych. Codziennie od listopada do końca kwietnia wydawa-
nych jest 140-170 posiłków dla ludzi potrzebujących z terenu Mokotowa (Sadyby, Siekierek, Wilanowa) i Ursynowa. W sumie w tym okresie 
wydano około 18 tysięcy posiłków. 
Pomoc charytatywna dla parafian prowadzona jest w rozliczny sposób. Około 110 rodzin stale wspomaganych jest materialnie, zaś z okazji 
świąt liczba ta ulega zwielokrotnieniu. Pomoc kierowana jest do rodzin wielodzietnych o bardzo niskim budżecie rodzinnym oraz do osób 
samotnych i w podeszłym wieku.  Do niesienia pomocy bardzo czynnie włączyła się Parafialna Rada Duszpasterska. 
Parafia zorganizowała także m. in. następujące przedsięwzięcia: organizowano raz w tygodniu spotkania terapeutów z dziećmi i młodzieżą z 
zespołem Downa, autystycznymi, z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnymi fizycznie oraz z ich rodzinami; zorganizowano parafialną 
Poradnię Zdrowia Psychicznego i Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych. Bezpłatnych porad udzielają pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy. W 
porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół Sportowych im. Wandy Rutkiewicz parafia opłaciła obiady dzieciom z rodzin najuboższych a także 
pomogła w zakupieniu podręczników   i zeszytów. Opłacano specjalistyczne wizyty i badania lekarskie dla samotnych kobiet w ciąży oraz dla 
osób biednych w Lecznicy św. Pawła Ojców Barnabitów; zawożono chorych na badania; osobom biednym udzielano bezpłatnie profesjonal-
nych porad prawnych; Dzieciom ze szkół podstawowych i średnich regularnie udzielano bezpłatnych korepetycji. Zorganizowa przy parafii 
świetlicę dla dzieci z rodzin zaniedbanych. Prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Córek Opatrzności. Dzieci odrabiają tu 
lekcje, sa pod opieką psychologów, pedagogów i nauczycieli. Dostają goracy posiłek. Trzy razy w tygodniu wydawana jest odzież i inne 
dary.Rregularnie odwiedzano i pielęgnowano osoby chore, samotne i upośledzone; robiono zakupy; w okresie Adwentu i Wielkiego Postu 
pomagano bezdomnym i biednym   w przygotowaniu  się do świąt przez wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego  i inne for-
my.Dofinansowano kolonie letnie matkom samotnie wychowującym dzieci; zorganizowano wyjazdy letnie dla ministrantów i młodzieży   z 
rodzin ubogich. Rozdano paczki żywnościowe więźniom z naszej parafii. W dzień Wigilijny została zorganizowana Wieczerza dla osób 
samotnych, bezdomnych i bezrobotnych; wzięło w niej udział 120 osób; na Boże Narodzenie i Wielkanoc rozdano 360 paczek świątecznych 
dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii jak również bezdomnym korzystającym   z opieki przy parafii; z okazji Dnia Chorych i 
Tygodnia Miłosierdzia odprawiano Mszę św. w intencji chorych ze specjalnym błogosławieństwem; dla bezdomnych zorganizowano leki i 
pomoc lekarską świadczoną przez lekarzy- wolontariuszy z naszej parafii.. 
 

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

Św. Bonifacego,  Posłania Uczniów Pańkich,  Św. Tadeusza Apostoła, NMP Królowej  Wyznawców, Św. Anny,  
Św. Kazimierza i Opatrzności  Bożej. 

 

 
DEKANAT WOLSKI 

---------------- 
Parafia Św. Stanisława Biskupa 
 
Zespół składa się z 7 osób i 5 osób wspierających 

Wydatki 10 746 zł. 

 Pod stałą opieką mieliśmy 65 rodzin, w tym 4 wielodzietne ( 126 osób). Prowadzimy punkt wydawania odzieży, żywności i środków czysto-
ści. Dyżurujemy raz w tygodniu. Większość  rodzin otrzymywało co miesiąc 1-3 paczki  z żywnością, kilkanaście rodzin korzystało spora-
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dycznie (1-3 razy w roku). Łącznie wydano ponad. 3,5 tony produktów żywnościowych pochodzących z zakupu i ofiarowanych w ramach 
programu PEAD. 4 osoby w podeszłym wieku są otoczone stałą opieką – są odwiedzane i otrzymują paczki żywnościowe. 5 dzieci sfinanso-
wano wyjazd na kolonie organizowane przez Caritas AW. Dzieci otrzymują paczki żywnościowe i ze słodyczami na święta oraz na Dzień 
Dziecka, 1 rodzina otrzymała pomoc finansową na dożywienie dzieci, 1 osobie refundowano zakup leków,  1 osobie opłacono napełnienie 
butli gazowej.  W tygodniu Miłosierdzia  i  Misyjnego Dnia Chorych odbyły się  msze św.  z agapą. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu 
wystawiany jest kosz na dary “Dar serca” . Z darów tych przygotowane są  paczki dla  rodzi z dziećmi i  osób starszych, samotnych. Po Bo-
żym Narodzeniu i Wielkanocy odprawiana jest msza św. w intencji darczyńców i podopiecznych. Bierzemy udział we wszystkich akcjach 
Caritas AW.  ks. Proboszcz udzielił pomocy finansowej 276 osobom z naszej parafii i z poza parafii na łączną kwotę  8176 zł. 
 
Parafia Św. Wojciecha 
Zespół składa się 12 osób. Pomagają członkowie Akcji Katolickiej. 

Wydatki  15 300  zł. 

 
Stałą pomocą obejmujemy 668 osób, w tym 299 rodzin,  180 dzieci oraz 113 osób samotnych.  Wydano 13 738 kg  artykułów żywnościo-
wych. Zorganizowano  wraz z Akcją Katolicką  gwiazdkę dla dzieci. Paczki świąteczne wręczono 180 dzieciom Zoreganizowano też loterię 
fantową, z której dochód został przeznaczony na zakup podręczników szkolnych.. Przyjmujemy i wydajemy odzież.  Wykupiono  leki na 
kwotę 2000 zł.  Dofinansowano  dożywianie dzieci w szkole na kwotę 5 200 zł , kupiono podręczniki i przybory szkolne na kwotę 1000 zł . 
Siostry Felicjanki wydały posiłki bezdomnym i biednym ( ponad 300 obiadów).  Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeutyczną Caritasu 
AW.  Podczas uroczystej  mszy św. Zespołowi nadano imię o. Leona Marii Begin,  pierwszego dyrektora Caritas w okresie międzywojen-
nym i duszpasterza najuboższych. 
 

Parafia  Dobrego Pasterza 
 
Zespół składa się z12osób 

Wydatki 26 860 zł. 

 
Stała opieką obejmujemy 250  osób, w tym 63 rodziny, z tego 20 rodzin wielodzietnych oraz 20 osób starszych. Otrzymują artykuły żywno-
ściowe. Pomagamy 109 dzieciom. Otrzymują paczki ze słodyczami, przybory szkolne, zorganizowaliśmy  kolonie dla 29 dzieci, pomagamy w 
odrabianiu lekcji.  Odwiedzamy chorych, samotnych (20 osób). Zaopatrujemy ich w żywność i realizujemy recepty.  Zorganizowaliśmy Dzień 
Chorego” mszę św.. słodki poczęstunek oraz koncert muzyczny.  Osoby bezdomne kierujemy do odpowiednich placówek. Zespół  spotyka się  
raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i w sprawach organizacyjnych.  

 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca N.M.P 
 

Zespół liczy8 osób 

 Wydatki 31 663 zł. 

Stałą opieką obejmujemy 179 osób. Dwa razy w tygodniu mamy dyżury, podczas których wydajemy żywność otrzymaną z Caritas A.W. i 
zakupioną z własnych środków. Zakupiono żywność na kwotę ponad  15 680. zł.. Wydano 150 paczek.   Dofinansowano  kolonie dla 10 
dzieci na kwotę 5 600 zł  Udzieliliśmy   zapomóg  losowych na  sumę 1678 zł..  Z okazji Tygodnia Miłosierdzia obyła się  msza św. i  agapa 
dla 64 osób.  

======================= 
Z dekanatu wolskiego nie złożyły sprawozdań parafie:  Św. Wawrzyńca  i Św. Klemensa Hofbauera 

 
DEKANAT ŻOLIBORSKI 

----------------------- 
Parafia Dzieciątka Jezus 
Zespół liczy 9 osób, pomaga młodzież 

Wydatki 20.000 zł 

 
Stała opieką obejmujemy 93 osoby chore i samotne, w tym 3 rodziny wielodzietne. Codziennie odwiedzamy chorych. Robimy im zakupy, 
załatwiamy wizyty u lekarzy. Współpracujemy z OPS. Zorganizowaliśmy Dzień Chorych (msza św., sakrament chorych , agapa) . Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rozdano 70 paczek.  
 
Parafia Świętego Stanisława Kostki 
 
 Zespół liczy 27 osób. 

Wydatki  41 680 zł 

 
Zespół parafialny czynny jest codziennie, niesie pomoc ludziom chorym, samotnym, a przede wszystkim nie wychodzącym z domu.  
Wspieramy pomocą finansową wdowy, rodziny wielodzietne, rencistów, których nie stać na opłacenie rachunków za czynsz, gaz, światło, 
nierzadko transportu do przychodni czy lekarza poza Warszawę; niektórych na niedzielną Mszę świętą. Wspomagamy także każdego potrze-
bującego w żywność i realizację recept. 
Wielką troską duchową są otaczani chorzy i ich rodziny, zaniedbani religijnie. Dla nich wolontariusze przeprowadzają katechezę; przygoto-
wują modlitwy, rozważania różańcowe, liturgię Mszy świętej, czy też przygotowują do przyjęcia chrztu świętego, bierzmowania i małżeństwa, 
a najczęściej do Sakramentu Pojednania i Komunii świętej (są nawrócenia). 

Z racji imienin, jubileuszu czy innych rocznic w domach chorych jest odprawiana Msza święta. . W każdy drugi wtorek miesiąca odbywają 
się spotkania wolontariuszek. Na program takiego spotkania składa się: katecheza, prelekcja, dyskusja, dzielenie się Słowem Bożym, relacje z 
posługi charytatywnej w terenie. 
Celem głębszego przygotowania do pracy charytatywnej i uwrażliwienia na potrzeby chorych, członkowie naszego Zespołu uczestniczą w 
różnych formach szkolenia organizowanych przez Caritas  i parafie Archidiecezji Warszawskiej. 
Ważnym elementem naszej posługi jest troska o formację duchową. Dla opiekunek charytatywnych są organizowane dni skupienia, rekolek-
cje, sesje formacyjne. 11 lutego 2007 roku odbył się  XVI Światowy Dzień Chorego. Około 300 osób uczestniczyło w uroczystej Mszy świę-
tej, podczas której część wiernych przyjęło Sakrament Chorych. Podopieczni Zespołu, chorzy, samotni, rodziny wielodzietne i bezdomni 
otrzymali 380 paczek z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia.  34 osoby skorzystało z  wczaso-rekolekcji  
w Brańszczyku i wzięło udział w pielgrzymce do sanktuarium w Loretto. Ponadto zwiedzili sanktuaria w Prostyni, Zuzeli i Wyszkowie.W 
Domu Pielgrzyma AMICUS zorganizowano spotkanie opłatkowe dla  68 emerytów i rencistów. 
W parafii działa Ruch Obrony Życia im. Ks. Jerzego Popiełuszki, Obejmuje on opieką rodziny wielodzietne i samotne matki z naszej i innych 
parafii, a także wspomaga więźniów poprzez wysyłanie paczek żywnościowych. Jednym z priorytetowych zadań Ruchu jest organizowanie dla 
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dzieci „Spotkania ze św. Mikołajem”. W tym roku uczestniczyło w nim 150 dzieci. Ruch Obrony Życia  współpracuje z Katolickim Ośrod-
kiem Adopcyjno – Opiekuńczym. Systematycznie wydaje odzież, żywność, zabawki, wózki, łóżeczka i wyprawki dla niemowląt. Pod stałą 
opieką Ruchu jest 40 rodzin. Członkowie Ruchu pełnią dyżur, trzy razy w tygodniu. 

 
Parafia Św.   Wyznawców O. Rafała i B. Alberta     

  
Zespół liczy  4 osoby i 10 wspierających(głównie harcerze) 

Wydatki  1100 zł 

 
Udzielono kilka  zapomóg osobom  najbardziej  potrzebującym   Zamówiono  mszę św. w intencji ludzi starszych, chorych.   Rozprowadzano  
żywność  otrzymaną z CARITAS A.W.    Zorganizowano  dwukrotnie  zbiórkę  artykułów  spożywczych  i  środków  czystości  w  sklepie  
Globi  przed  świętami  Wielkanocy i Bożego  Narodzenia, z których przygotowano paczki  dla  rodzin  najuboższych. 

. 
=============================== 

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

 

 
DEKANATY POZA WARSZAWSKIE 

---------------------------- 
DEKANAT BŁOŃSKI 

 
Parafia Świętej Trójcy  w Błoniu 
 

Zespół liczy 5 osób, pomaga młodzież  
Wydatki 14 041 zł oraz  16 880  zł  w formie żywności unijnej  

Dwa razy w tygodniu odbywają się dyżury, podczas których wydawana była żywność z darów UE, oraz  odzież, obuwie i inne dary. Opieką 
obejmujemy ok. 272 rodzin, osoby samotne i chore, ogółem ok. 703 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 200 dzieci.   
 
Parafia Wniebowzięcia NMP w Kampinosie 
Zespół liczy 5 osób i 4 osoby wspierają 
Rozprowadzano artykuły żywnościowe otrzymane z Caritas AW.  (3120 l. mleka, oraz  blisko 3 tys. kg żywności). Skorzystało z darów 115 
osób (48 rodzin) będących w potrzebie. 
 
 

Z dekanatu błońskiego  10 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT BRWINOWSKI 
 
Parafia Św. Krzysztofa  w Podkowie Leśnej 
 

Zespół liczy 5  osób i 7 wspierających. 

Budżet 24 000 zł 

 
Stał a opieką objęto 52 osoby,  w tym 10 rodzin,  z tego 6 wielodzietnych,  którym wydawano przez cały rok żywność z Unijnego Programu 
PAED. Przeprowadzono 2 zbiórki pieniężne na cele statutowe. Dofinansowano kolonie i obozy 25 uczniom,  opłacono obiady w szkole dla  1 
ucznia i dla 3 mleko,  2 -óm udzielono stypendia,  dofinansowano zakupy książek dla 10 uczniów.  Udzielono 11 osobom zapomogi.  Z 
funduszu odpisów 1% podatków 2047 zł przeznaczono na leczenie wielodzietnej rodziny dotkniętej chorobą genetyczną. W każdą niedzielę 
pełniony był  dyżur, podczas którego wydawano żywność, udzielano porady lekarskie,  prawne, psychologiczne.  Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia  i Wielkanocy ofiarowano 150 paczek.  Pomagamy w rozwiązywaniu zgłaszanych nam  trudnych  spraw. Bierzemy udział w akcji 
pomocy dziewczynce z porażeniem mózgowym . Uczestniczymy we wszystkich akcjach Caritas. 

Z dekanatu brwinowskiego  3 parafie  nie złożyło  sprawozdań 

 
DEKANAT CZERSKI 

Parafia  św.  Trójcy w  Chynowie  
 
Zespół liczy   10  osób 

 Wydatki   9459 zł 

 
Umożliwiliśmy  11  dzieciom  wyjazd  na  kolonie   zorganizowane  przez  Caritas AW, 5  z  nich  wyjazd  wakacyjny  całkowicie  sfinanso-
waliśmy.    Z  okazji  świąt  Bożego  Narodzenia  i  Wielkiej  Nocy  odwiedziliśmy  każdorazowo  po  ok.  160  rodzin,  ludzi  starszych  oraz  
osoby  niepełnosprawne,  zanosząc  im  życzenia  świąteczne  z  drobnym upominkiem.  Część z tych rodzin   otrzymała  paczki  świąteczne  z  
produktami  spożywczymi (34 paczek).  W  maju  rozdaliśmy  osobom  potrzebującym  oraz  rodzinom  w  trudnej  sytuacji:  2770 kg ( mąki,  
makaronu, sera,   1440 l  mleko, 1152 słoiki gotowych dań).  Produkty  te  otrzymaliśmy  z Caritas AW.  Zgodnie  z  tradycją  3 maja   zorga-
nizowaliśmy  Dzień  Chorych  z  uroczystą  mszą  św.  w  intencji  chorych  i  starszych, z  agapą  dla  wszystkich  przybyłych.  Zapewniliśmy  
dojazd  niektórym  osobom  na  mszę  własnymi  samochodami.  Przygotowaliśmy  i rozdaliśmy   młodym ludziom 300 wizytówek „oświad-
czenia woli”  zgodę na oddanie narządów do przeszczepu w przypadku nagłej śmierci. Gimnazjum  wspierało  nas  w  zachęcaniu  ludzi  do  
przekazywania  1%  na  rzecz  naszego  Caritasu  na  zebraniach  rodziców  oraz  w  gazecie  szkolnej.  Nauczyciele  ze  szkoły  podstawowej 
odwiedzają  wraz  z  nami  osoby  starsze  i  chore,  angażując również do  tego  dzieci.  Wszystkie  te  działania  możliwe były  dzięki   życz-
liwości   hojności parafian.   
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Z dekanatu czerskiego 6 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT GRODZISKI 
 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w  Grodzisku Maz. 
 

Zespół liczy 4 osoby, 6 osób wspierających. 

Wydatki 5175 zł. 

 
Stała opieką obejmujemy 323  osób, w tym 183 dzieci z 82 rodzin wielodzietnych i ubogich oraz osoby niepełnosprawne i starsze. Zaopatru-
jemy ich we wszystkie rzeczy, które otrzymujemy od darczyńców: komputery, telewizory,  ubrania itp.  Młodzież zabieramy na pielgrzymki, 
zapewniając im opiekę, wyżywienie i noclegi.  Dofinansowujemy kolonie, kupujemy przybory szkolne,  podręczniki, leki. Pomagamy im 
przygotować się do przyjęcia sakramentów świętych.  Osobom starszym dwa razy w miesiącu wydajemy żywność otrzymywaną z Caritas AW, 
załatwiamy im wizyty lekarskie, wykupujemy leki, organizujemy pomoc doraźną( sprzatanie, zakupy itp.). Pomagamy w poszukiwaniu pracy 
oraz  w załatwianiu spraw urzędowych.  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy rodziny te  otrzymują paczki. Raz w miesiącu 
odprawiana jest msza św. w intencji PZC i jego darczyńców. Raz w miesiącu odbywają się spotkania organizacyjne Zespołu 
 
Parafia Św. Anny  w  Grodzisku Maz. 
 

Zespół liczy8 osób i 4 wspierające. 

Budżet 133 000 zł. 

 
Stała opieką objętych było 638 osób, w tym 229 rodzin, z tego 46  wielodzietnych. Rozdano 17 647 kg żywności i 20 220 l. mleka otrzyma-
nych z Caritas AW. Z funduszu parafialnego przez cały rok kupowany był chleb, margaryna i konserwy. Żywność, odzież używana, obuwie, 
bieliznę, meble, sprzęt domowy i rehabilitacyjny  i zabawki  wydawane były wszystkim podopiecznym dwa razy w miesiącu. Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy wszyscy otrzymali bardzo bogate paczki z  żywnością, owocami i słodyczami. Z otrzymanej pomocy finan-
sowej od Burmistrza  przygotowano 192 paczek świątecznych, opłacono koszty całorocznej rehabilitacji dla 1 chłopca, dofinansowano kolo-
nie dla 52 dzieci. Otrzymaliśmy od sponsora  6500 kg bananaów i 5 000 zł na prezenty dla 150 dzieci uczestniczacych w roratach.   Zorgani-
zowano poczęstunek dla 170 pielgrzymów udających się do Lichenia  Z okazji Dnia Chorego została odprawiona msza św., chorzy zostali 
zaproszeni na poczęstunek, koncert i wspólne śpiewanie. Ks Proboszcz udzielał  osobom potrzebującym zapomogi losowe opłacał rachunki za 
światło, opał, za  rehabilitację, kupował leki. 
 
Parafia Matki Bożej Bolesnej w Milanówku 
Zespół liczy 11 osób  i 5 pomaga doraźnie 

Wydatki 4 700 zł. 

 
Obejmujemy stałą opieką 82 osoby, w tym 5 osób chorych- samotnych  oraz  48 dzieci z najuboższych rodzin. Niesiemy pomoc duchową i 
materialną. Otrzymują oni odzież używaną, realizujemy recepty , dokonujemy niezbędnych zakupów. W okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy przeprowadzamy kwestę na rzecz najuboższych. Z zebranych funduszy przygotowywane są paczki, które 
wraz z życzeniami doręczane są podopiecznym.. W okresie Adwentu oraz w Wielką  Sobotę wystawiany jest kosz  e kościele na dary dla 
ubogich. W Tygodniu Miłosierdzia odbywa się Eucharystia z błogosławieństwem  oraz spotkanie z kapłanami i siostrami Sług Jezusa oraz  
skromny poczęstunek. Z okazji Św. Patrona przygotowywane są karki z życzeniami i upominek doręczany przez opiekuna. Wysyłamy dzieci  
na kolonie Caritas AW. We wrześniu dzieci otrzymują zapomogi na zakup przyborów szkolnych.  Rozprowadzamy żywność otrzymywaną z 
Caritas AW.  Dwa razy do roku odbywa się msza św. w intencji członków Zespołu.   
 

Z dekanatu grodziskiego  5  parafii nie  złożyło sprawozdań 

DEKANAT GRÓJECKI 
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Drwalewie 
 
Utrzymujemy bliski kontakt z OPS w gminie Chynów. Uczestniczymy we wszystkich akcjach  Caritas AW. Dwukrotnie zorganizowaliśmy 
zbiórkę darów rzeczowych. Z okazji I komunii wsparliśmy finansowo 3 rodziny. Przygotowaliśmy paczki świąteczne  dla 18 rodzin.  13 dzieci 
wyjechało na kolonie Caritasu, 3 dzieciom dofinansowaliśmy  wypoczynek. 16 dzieci wyjechało na kolonie sfinansowane z Funduszu Prze-
ciwalkoholowego.  Czapki i szaliki, które otrzymaliśmy z Caritasu przekazaliśmy dzieciom miejscowej szkoły. 

 
 

Z dekanatu grójeckiego 9  parafii nie   złożyło  sprawozdań 

DEKANAT KAMPINOWSKI 
 
Parafia Św. Małgorzaty w Łomiankach. 
 
Zespół liczy 13 wolontariuszy 
Wydano 38.000 zł. 
Comiesięczną stałą pomocą było objętych ok.100 rodzin, tj. ok. 400 osób i 395 pomocą sporadyczną  
Pomocą żywnościową w ramach programu PEAD  objęto  749 osoby . W każdym miesiącu przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy do puszek, 
otrzymujemy chleb z piekarni w ilości ok. 40 bochenków dziennie/tj. ok.3000 rocznie/, ubrania w dużych ilościach, sprzęt AGD, meble oraz 
inny sprzęt codziennego użytku. Posiadamy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki darom oraz pomocy  parafian wydaliśmy rodzi-
nom ok.700  paczek żywnościowych oraz 190 paczek świątecznych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy odprawione były  
Msze Święte w intencji podopiecznych i wolontariuszy, a po nich odbyły się spotkania w klubie parafialnym. Zorganizowaliśmy wyjazd do 
Powsina dla 50 osób- podopiecznych i ich rodzin z poczęstunkiem.   60 dzieci otrzymało wyprawkę do szkoły 40 zł. na jedno dziecko.  Na-
szym staraniem umieściliśmy  małżeństwo w Domu Opieki Społecznej. Nasza wolontariuszka, ze specjalizacją profilaktyki alkoholowej 
wspiera w wieloraki sposób uzależnionego od alkoholu. Pomoc matce samotnie wychowującej dzieci w nawiązaniu kontaktu z psychologiem. 
W Tygodniu Miłosierdzia, zorganizowaliśmy Dzień Chorych  z Mszą Świętą i poczęstunkiem  dla ok.50 osób.  Opłaciliśmy ok. 500 obiadów 
dla dzieci w szkole oraz dofinansowaliśmy wyjazd 5 dzieci na kolonie letnie i 4 niepełnosprawnym na wczaso- rekolekcje w Brańszczyku.   
Pośredniczyliśmy w otrzymaniu pracy dla kilku podopiecznych.  Udzieliliśmy kilku zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych. Pośredniczyliśmy w 
przekazywaniu mebli i sprzętu AGD. Swoją pomocą otaczamy także uchodźców  z Czeczenii. Odwiedzamy naszych podopiecznych  leżących 
1 raz w  miesiącu. Podopiecznym proponowane są spotkania  formacyjne 3 razy w miesiącu-1) Msza święta dziękczynna za ofiarodawców 
2)Adoracja Najświętszego Sakramentu, 3). Spotkania modlitewno – formacyjne  oraz rozmowy indywidualne. Od września rozpoczęliśmy 
cykl spotkań dotyczących Roku Liturgicznego Kościoła . Pomagamy naszym podopiecznym we współpracy z instytucjami lokalnymi- np. 
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pomoc w umieszczeniu w szpitalu, lub zorganizowanie pomocy osobom starszym i chorym, samotnym matkom. Współpracujemy z OPS, 
UMiG,  Szkołami i lokalnymi instytucjami. 
 

 
Z dekanatu kampinowskiego  9 parafii nie złożyło sprawozdań 

 
DEKANAT KONSTAŃCIŃSKI 

Parafia  św. Zygmunta w Słomczynie. 
 
W skład Zespołu  wchodzi 6 osób.  

 
Przeprowadzono kilka akcji zdobycia środków na potrzeby najuboższych: sprzedaż obrazków św. Zygmunta patrona parafii; kiermasz palm 
wielkanocnych, wielkopostna zbiórka żywności, z  której  dla 25 rodzin i 30 dzieci przygotowano paczki; zbiórka odzieży;kiermasz wielka-
nocnych pocztówek; kiermasz chlebków na uroczystość Bożego Ciała;. zbiórka pieniędzy na wyprawki szkolne; świąteczny kiermasz sianka i 
ozdób świątecznych.; kiermasz książek i dewocjonaliów z okazji Dnia Papieskiego.  Z pozyskanych środków udzielono pomocy najuboższym 
mieszkańcom parafii w ramach następujących akcji: wielkanocne paczki świąteczne na Wielkanoc otrzymało 25 rodzin i 30 dzieci, na Boże 
Narodzenie 30 rodzin; dofinansowano wyjazd na  obóz  letni i zimowy dla 50 dzieci;  zakupiono  wyprawki szkolne dla 40 uczniów, ofiaro-
wano paczki z ubraniami dla 30 rodzin. 25 rodzin (80 osób) otrzymywało żywność z  darów  UE. 

 
Z dekanatu konstancińskiego  6 parafii  nie złożyło sprawozdań 

 

DEKANAT LASECKI 
 

Z dekanatu  laseckiego żadna parafia nie   złożyła sprawozdania. 
 

DEKANAT MOGIELNICKI 
 

Z dekanatu  mogielnickiego  żadna parafia nie   złożyła sprawozdania 

DEKANAT PIASECZYŃSKI 
 
 
Parafia  Św. Anny w Piasecznie 
 

Zespół liczy 6  osób. 
Budżet 41 909  zł . 

Stała opieką objęliśmy 146 rodzin (322 osoby) i doraźnie wspomagaliśmy 39 osób bezdomnych.  Zebrane pieniądze podczas kwest i uzyskane 
ze sprzedaży świec, baranków i zniczy oraz od darczyńców przeznaczyliśmy na: zakup żywności do paczek wydawanych w każdym miesiacu, 
na  dofinansowanie koloni  organizowanych przez Caritas AW dla 5 dzieci, dofinansowanie zimowiska i ferii letnich organizowanych przez 
szkoły w Piasecznie,  zakup leków, odzieży, obuwia i przyborów szkolnych dla dzieci, opłatę za gaz i energię. Wydaliśmy  także paczki 
świąteczne. Prowadzimy zbiórkę i rozdawnictwo używanej  odzieży, obuwia,  artykułów dziecięcych oraz sprzętu domowego. Wydaliśmy  
żywność otrzymaną z Caritas AW  dla 322 osób ( 5 808 l mleka,  blisko 7 tys. kg  artykułów żywności owych. Ponadto dwa razy w tygodniu 
wydajemy artykuły żywnościowe  pochodzace od firm z terenu Piaseczna (chleb 6910 bochenków, 8350 bułek, 8410 ciastek i  7677 kg pro-
duktów  mięsnych. 
 
Parafia Zesłania Ducha Świętego  w Starej  Iwicznej 
 

Zespół liczy 15 osób. 
Budżet –16 631  zł  

Ze stałej opieki  korzysta 50 rodzin oraz osoby bezdomne. Rozdaliśmy 106 paczki świąteczne  o wartości  5560 zł.   Dofinansowaliśmy letni 
wypoczynek dla 4 dzieci. Zakupiono leki,  opał na zimę,  prąd i gaz na łaczny koszt 4381zł. Udzieliliśmy kilku zapomóg na sumę 700 zł. 
Rodzina wielodzietna otrzymała wyprawkę dla noworodka na sumę 1780 zł . 

 
 

Z dekanatu  piaseczyńskiego 8 parafii nie złożyło  sprawozdań  
 

DEKANAT PRUSZKOWSKI 
 
Parafia Narodzenia NMP w Komorowie 
 

Zespół liczy 8 osób i 5 wspierających. Pomagają także  harcerze 

Budżet – 21 300 zł. 

Działalność charytatywną prowadzimy wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Stałą pomocą materialną obejmujemy 71 
osób, w tym 17 rodzin, z tego 6 wielodzietnych. Opiekujemy się 10 osobami starszymi, chorymi, samotnymi. Punkt pomocy czynny jest dwa 
razy w tygodniu. Wypłacamy stałe zapomogi 50 –70  zł miesięcznie 6 rodzinom oraz  interwencyjne: na opłacenie zaległych świadczeń ( gaz, 
światło, mieszkanie),   na zakup  żywności i środków czystości, na leki, szczepionki, okulary, zakup biletu kolejowego. Dopłacamy do kolonii, 
kupujemy podręczniki.  Przygotowaliśmy paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc.  Zorganizowaliśmy wigilię dla  osób samotnych w 
domu Zgromadzenia 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. Po-
średniczymy 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 księ-
dzem w celu otrzymania sakramentu pojednania i Eucharystii. 
 
Parafia Św. Michała Archanioła  w Piastowie 
 
Zespół liczy 10 osób 

Wydano 3 511 zł. 
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 Pod opieką  było 61 rodzin wielodzietnych, z  osobami niepełnosprawnymi,  starszymi, samotnymi i bezrobotnymi. Na święta Bożego Naro-
dzenia przygotowaliśmy paczki świąteczne z darów złożonych przez parafian. Raz w miesiącu  Zespół organizował  Msze święte,  
a po nich poczęstunek dla osób starszych i chorych, które we własnym zakresie dowożono do kościoła. Zorganizował  dla rodzin z dziećmi, 
pielgrzymkę autokarową do Loretto koło Wyszkowa. Zapewniono im gorący posiłek  oraz ognisko  z pieczonymi kiełbaskami i gorącą herba-
tą.  Z okazji dnia dziecka zostały  zaproszone wielodzietne rodziny na  festyn z konkursami i zabawą  dla dzieci. Były  również słodycze i  
ciastami. We wrześniu, w ramach „Akcji szkoła”, urządzano zbiórkę przyborów szkolnych na potrzeby uczniów z ubogich rodzin. Zaangażo-
wano się w zorganizowanie trzech pogrzebów  osobom samotnym.  Wydawano produkty otrzymane z Unii Europejskiej  
Fundusze pochodziły z dobrowolnych składek członków  Zespołu oraz ze sprzedaży świec i baranków.  
 
 Parafia Św. Kazimierza w Pruszkowie 
 
Zespół liczy 10 osób 

Wydano  15 600 zł 

 

Prowadzona jest działalność w pięciu działach: ogólny, rozdawnictwa, chorych, dziecięcy i katechumenatu.. Odwiedzani są  chorzy w  do-
mach. Rozdano 320 paczek (po 160 na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Udzielono biednym zapomogi na zakup pomocy szkol-
nych, leków i żywności. Dofinansowano:  kolonie dla dzieci,  dożywianie dzieci w szkole i pomoce szkolne dla 2 rodzin wielodzietnych. W 
Tygodniu Miłosierdzia odprawiono Mszę św. w intencji chorych i przygotowano  śniadanie dla starszych i chorych. W listopadzie odprawiono 
12 Mszy św. za zmarłych i podopiecznych z Caritasu.  
 
 

Z dekanatu  pruszkowskiego  8 parafii nie złożyło sprawozdań  

DEKANAT RASZYŃSKI 
 

Parafii Św. Marii Magdaleny w Magdalence  
  
 Zespól liczy 5 osób i 3 wspierające. 

Wydatki 27 000 zł 

 
Opieką objętych jest 110 osób w tym 9 rodzin wielodzietnych oraz 18 osób samotnych w starszym wieku. Punkt Caritas czynny jest raz w 
tygodniu, gdzie wydawane są: buty, odzież, pościel, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, oraz inne artykuły pochodzące od darczyń-
ców. Ponadto wydawane są, zakupione przez zespół środki czystości oraz żywność otrzymana z Caritas AW  w ramach pomocy unijnej. 
Środki pieniężne wydatkowaliśmy na: paczki świąteczne, zapomogi pieniężne, na realizację recept,  na zakup podręczników i przyborów 
szkolnych, środków czystości i higieny osobistej,  opału na zimę, mundurków szkolnych. Dofinansowano wakacyjny wyjazd na  kolonie dla  
dzieci, wyjazd dzieci na wycieczki i do teatru, wyjazd 1 rodziny z dziećmi na kurację. Przekazaliśmy pomoc finansową dla  1 parafii na 
Ukrainie, dla poszkodowanych w Birmie i powodzianom w Gruzji i na Ukrainie.  W Tygodniu Miłosierdzia zorganizowaliśmy Mszę Świętą 
połączoną z agapą. W Wielkim Poście prowadziliśmy zbiórkę, głównie żywnościowych darów rzeczowych, które zostały rozdzielone do 
paczek świątecznych. 
 
Parafii Św. Bartłomieja w Rybiu 
  
 Zespół liczy  3 osoby. 

 
Pomagaliśmy doraźnie w wypadkach losowych. Na święta Bożego Narodzenia  i na Wielkanoc paczki otrzymało 65 rodzin.  Pomagamy 
rodzinom wielodzietnym, ubogim starszym, chorym i samotnym. Rozprowadzamy żywność i wykupujemy recepty. Uczestniczymy w akcjach 
Caritas AW. 
 
 
Parafii Św. Szczepana w Raszynie 
 
Zespół liczy 6 członków i 4 osoby wspierające 

Wydatki 23 000 zł 

 
Opieką objęliśmy 68 rodzin (215 osób). Są to rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci i osoby starsze, chore. Dwa razy w 
tygodniu wydajemy odzież, i żywność otrzymaną z Caritas AW. Wydaliśmy 502 paczki z żywnością 68 rodzinom, łącznie 1762 kg. Środki 
uzyskane od ks. proboszcza, z kwesty i ze sprzedaży świec przeznaczyliśmy na pomoc Gruzji, na paczki świąteczne, na spotkanie wigilijne dla 
osób samotnych, zapomogę dla rodziny poszkodowanej w pożarze,  na wyposażenie dzieci w przybory szkolne i podręczniki, dofinansowanie 
kolonii, zakup leków. W tygodniu Miłosierdzia i z okazji Dnia Chorych odbyła się msza św. i agapa dla podopiecznych. Współpracujemy z 
Gminnym OPS w Nadarzynie. 
 

Z dekanatu  raszyńskiego  5 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT TARCZYŃSKI 
Z dekanatu  tarczyńskiego   żadna parafia nie złożyła  sprawozdania 

DEKANAT WARECKI 
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce 
Zespół składa się z 6 osób. Pomagają harcerze. 

Budżet – 4 166 zł 

Na święta Wielkanocne otrzymało  paczki żywnościowe 129 osób z 34  rodzin, a na Boże Narodzenie 145 osóby z 42 rodzin. 5 osób  zrefun-
dowano zakup  leków. Łącznie  z pomocy parafii skorzystało 304 osoby: na Wielkanoc 129, w maju 30 i na Boże Narodzenie 145. 2 osoby 
otrzymało dwukrotnie pomoc finansową  

Z dekanatu  wareckiego 9 parafii nie  złożyło sprawozdań 

 
Opr. Alina Szczurówna 


