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

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

Budżet roczny:   20 130 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. Odwiedzamy i pielęgnujemy osoby chore, samotne i upośledzone. Załatwiamy im różne sprawy: robimy 

zakupy, organizujemy pomoc lekarską, przygotowujemy chorych do comiesięcznej spowiedzi i komunii św. Dostarczamy też niektórym oso-

bom prasę katolicką. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu pomagamy chorym  w przygotowaniu się do świąt przez wspólną modlitwę, czyta-

nie Pisma Świętego 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 otrzymują  poczęstunek i upominki. Dwa razy w tygodniu czynny jest punkt charytatywny. Wydawane są produkty żywnościowe, odzież 
i środki czystości.  Anonimowi sponsorzy pomagają rodzinom wielodzietnym będącym w trudnej sytuacji materialnej: opłacając czynsz, wypo-

sażają ich w sprzęt gospodarstwa domowego, itp. 

============================================= 
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 – 86 240 zł 

Stałą opieką obejmujemy 110 dzieci i 244 osoby dorosłe, w tym 180 osób chorych. Dwa razy w tygodniu Zespół pełnił dyżury, w czasie 

których rozdaliśmy 1967  paczek (łącznie z paczkami świątecznymi) z żywnością i środkami chemicznymi oraz udzieliliśmy 93 zapomóg i 10 

osób otrzymało pościel. Z dotacji Urzędu Miasta zorganizowaliśmy wiosenny i jesienny  Dzień Chorych  i Sędziwych oraz Wieczerzę Wigilij-

ną dla 61 osób samotnych (msza św. i agapa), . Dla osób obłożnie chorych wolontariusze zanieśli ciasto i słodycze do domów. Prowadzimy 

zbiórkę i rozdawnictwo odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Zbieraliśmy także przybory szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin. 81 

dzieci otrzymało zeszyty i przybory szkolne.  W Tygodniu Miłosierdzia zbieraliśmy żywność, którą przekazaliśmy najbardziej potrzebującym. 

Dofinansowaliśmy wypoczynek dla 10 dzieci.  Opiekujemy się osobami samotnymi  i chorymi (robimy im zakupy, sprzątamy). Odwiedzali-

śmy 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 wolontariuszy i podopiecznych. 

 
Parafia Matki Bożej Wspomożycielki  Wiernych 
 

Zespół składa się z 6 osób 

Budżet  6 920  zł. 

Współpracujemy z innymi zespołami i grupami parafialnymi w niesieniu pomocy ludziom starszym, samotnym i chorym przebywających we 

własnych domach, szpitalach i Domach Opieki Społecznej.  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 wykorzystaniu środków otrzymanych w poprzedniej zbiórce.  Przy tej okazji 

staramy się ewangelizować ( uwrażliwiać na biedę). Wspomagamy finansowo ok. 60 rodzin. Rozdaliśmy im ponad 110 paczek żywnościo-

wych i 280 świątecznych ze słodyczami.  Potrzebującym  przekazaliśmy również otrzymane od parafian obuwie i odzież oraz  zabawki. W 

każdą drugą niedzielę miesiąca rozdajemy odzież i obuwie, zabawki i inne przedmioty.  Wydaliśmy w ciągu roku około 300 kg odzieży i 

blisko 80 par obuwia. Z pomocy tej korzystają także ludzie z poza parafii.  W IV kwartale ubiegłego roku obdarowaliśmy 225 osób artykułami 

żywnościowymi otrzymanymi z Caritas A.W.  Wspieramy  także inne katolickie ośrodki, np siostry „Katarzynki”. Zorganizowaliśmy  4 piel-

grzymki , w których uczestniczyło 253 osoby: do Częstochowy,  Lichenia,  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. 

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

Z dekanatu Bielańskiego nie złożyły sprawozdań parafie: 
Matki Bożej Królowej Pokoju, Św. Piotra Frasatii, Św. Ignacego Loyoli, 

Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Marii Magdaleny 

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

Parafia Matki Boskiej Królowej Aniołów 
 

Zespół liczy 14  osób 

Budżet wynosił 44 402  zł. 

Około 50 rodzin, głównie  wielodzietnych obdarowujemy co miesiąc:   paczkami żywnościowymi, dopłacamy do leków, ofiarowujemy drobne 

zapomógi. Pomagamy również bezrobotnym i bezdomnym zwracającym się do nas incydentalnie. Zaopatrujemy je w  używaną odzież i żyw-

ność.   W sumie udzieliliśmy pomocy około 300 osobom.  Ofiarowaliśmy 85 paczek wielkanocnych i 150 na Boże Narodzenie, 15 wyprawek 

szkolnych, dofinansowaliśmy kolonie dla 7 dzieci, udzieliliśmy zapomóg losowych na kwotę 8750 zł.  Osobom zadłużonym w spółdzielni 

mieszkaniowej pomagamy poprzez mediację lub spłatę zadłużenia. 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. Włączamy się również w akcje prowadzone przez Caritas Polska organizując kiermasze lub zbiórki pieniężne i rzeczowe. 

 

Parafia Bogurodzicy Maryi 
 

Zespół liczy 10 członków i kilkudziesięciu wolontariuszy 

Budżet –23 872  zł 
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Współpracujemy z samorządem lokalnym , z Warszawskim Hospicjum Społecznym ze Spółdzielnią Mieszkaniową, z kilkoma dużymi  skle-

pami, z pracownią krawiecką, fryzjerką i inn.  Stałą opieką obejmujemy 83 rodziny. Pomagamy rodzinie z Mołdawii, zamieszkującej na 

terenie naszej parafii  a także 103 bezdomnym  ( dostali koce, kołdry, ciepłą odzież i żywność).  Świadczymy pomoc żywnościową. Na ten cel 

wydaliśmy 6332 zł.  Rozdajemy również żywność ofiarowaną przez parafian, otrzymaną z Caritas A.W. i zbieraną w Tesco przy Górczew-

skiej.  Wykupiliśmy leki  na kwotę 5898 zł. Udzieliliśmy pożyczek bezzwrotnych  13 rodzinom na kwotę 2630 zł i 2 osobom pożyczek zwrot-

nych.  Zawozimy chorych na badania, wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny, odwiedzamy chorych, robimy im zakupy, sprzątamy, pośredni-

czymy 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 190 paczek świątecznych, w tym 90 dla dzieci ze słodyczami i maskotkami.  Dwóm rencistom umożliwiliśmy korzystanie 

z obiadów w gimnazjum.  Dofinansowaliśmy kolonie dla 12 dzieci na kwotę 2150 zł. Świadczymy bezpłatnie drobne usługi krawieckie i 

fryzjerskie. Sfinansowaliśmy 13 osobom pielgrzymkę.  Rozdajemy chorym lekturę  religijną, medaliki i  różańce. Zespół wraz z kapłanem 

spotyka się raz w miesiącu,  celem omówienia  spraw związanych z działalnością charytatywną. 
 

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

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

Podwyższenia Krzyża Świętego 

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

 

Parafia NMP Matki Kościoła  
 

Zespół składa się z 7 osób 

Budżet  19 550 zł 

Prowadzimy magazyn systematycznego rozdawnictwa używanej odzieży i przedmiotów gospodarstwa domowego. Wspieramy materialnie i 

duchowo ludzi samotnych - starszych i chorych oraz bezdomnych. Zaopatrujemy ich w ubrania, bieliznę i buty, udzielamy zapomóg na pokry-

cie niezbędnych potrzeb i wykup leków.  Obdarowaliśmy 46 rodzin  paczkami  żywnościowymi z okazji Bożego Narodzenia. Dofinansowali-

śmy kolonie dla 7 dzieci. W 2005 roku z naszego magazynu skorzystało 254 osoby 734 razy. Ilość osób wymagających wsparcia wzrosła w 

porównaniu z ubiegłym rokiem o 154 osoby.  

 

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

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

Matki Bożej Anielskiej i NMP Matki Zbawiciela. 

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

 
Parafia Narodzenia N.M.P. 
 

Zespół liczy 13 osób 

Budżet 17667 zł 

Opieką obejmujemy 60 rodzin  (wielodzietnych, biednych i osób samotnych). Punkt przyjmowania i wydawania darów czynny jest raz w 

tygodniu. Rozdaliśmy  ubrania, buty, sprzęt gospodarstwa domowego i inne rzeczy ok. 400 osobom. Rozdaliśmy także 389 paczek z artyku-

łami spożywczymi i higieny osobistej.  Najbardziej potrzebujący otrzymują paczki co miesiąc, niektórzy rzadziej, część tylko na święta.  

Kilku chorym wykupiliśmy lekarstwa. Dofinansowaliśmy kolonie 3 dzieciom. Dla zdobycia środków na ten cel zorganizowaliśmy kiermasz 

artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków, kaset, książek, ciast własnego wypieku i innych rzeczy, połączony  z wyświetleniem filmu 

o św. Br. Albercie. Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotacje na zorganizowanie spotkania wigilijnego na Woli i przygo-

towanie paczek dla osób niepełnosprawnych i starszych. Spotkanie przygotowano dla 60 osób,  części zaniesiono posiłek i paczkę do domu.   

Odwiedzamy i wykonujemy różne prace w domach ludzi chorych, samotnych. Wspieramy  ich  także duchowo.  Współpracujemy z Ośrod-

kiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami wspierającymi nasze dzieło.  Odbyły się dwie msze św. w intencji podopiecznych i ofiarodaw-

ców  w dniu patrona Zespołu  św. Brata Alberta i w Światowym Dniu Chorego. Korzystamy z hojnych darów parafian, jak również różnych 

fundacji i  innych organizacji ( z Wedla,   z Fundacji „Pożywienie – Darem Serca”).  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 12 200 

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

czy 10-30 osób). Opiekowaliśmy się 5 staruszkami  We współpracy z apteką  dofinansowaliśmy w 50% leki dla ok. 70 osób. Organizujemy wypo-

życzalnię sprzętu rehabilitacyjnego.  Wspólnie z dwiema sąsiednimi parafiami zorganizowaliśmy kurs opiekunek domowych, który ukończyło  4 

osoby.  Dofinansowaliśmy wizytę u lekarza specjalisty. Chore dzieci leczy bezpłatnie pediatra  z parafialnego Klubu Inteligencji Katolickiej.  

Dofinansowaliśmy 14 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. Otrzymaliśmy w formie darowizny 5 kompute-

rów, które wykorzystujemy do nauki języków obcych.   Na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Tydzień Miłosierdzia kupiliśmy bony w 

Macpolu dla 21  rodzin. Ok. 30 rodzin otrzymuje  żywność  przydzieloną nam z Caritas A.W.   Zorganizowaliśmy magazyn odzieżowy.  Zespół 

uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach dzielenia się ewangelią. 8 osób wzięło udział w spotkaniu ze specjalistą do spraw Pomocy Społecznej 

na temat „Polityka społeczna państwa” 

 
Parafia Św. Augustyna 
 

Zespół liczy 6 osób. 

Budżet 77 370  zł. 

Zespół dyżuruje  raz w tygodniu, obsługując 10-15 osób. Coraz częściej proszą o pomoc osoby bezdomne.  Zespół otacza stałą opieką ok. 100 

osób. Pomoc jaką udzieliliśmy to: zapomogi, refundacja zakupionych leków i wizyt lekarskich, wypożyczenie aparatu tlenowego, finansowa-

nie obiadów dzieciom, zakup podręczników, stypendium dla 1 licealisty. Dofinansowaliśmy wakacje letnie  i zimowe dla 200 dzieci.   Poma-

gamy w różny sposób osobom chorym - samotnym i niepełnosprawnym: załatwiamy im sprawy administracyjne, robimy zakupy, zawozimy 

do lekarza lub szpitala. Wspomagamy finansowo „Ognisko Muranów”.   Ofiarowaliśmy 190 paczek na święta  Bożego Narodzenia i Wielka-
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nocy. Rozprowadziliśmy produkty żywnościowe (makaron, ryż, mleko, ser żółty, topiony, otrzymane z Caritas AW mąkę)  83 rodzinom. 

Organizowaliśmy 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.   

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

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 wydawa-

liśmy paczki żywnościowe 170 podopiecznym. W sumie w 2005 r. wydano 1547 paczek żywnościowych parafianom i 296 bezdomnym i 

bezrobotnym  spoza parafii.  Otrzymaną żywnością dzielimy się z Ośrodkiem Młodzieżowym.  Z darów  używanej odzieży i butów i innych 

rzeczy skorzystało 600 osób z parafii i 441  spoza parafii. Odzież i obuwie  przekazujemy także do PCK, oraz innym organizacjom charyta-

tywnym i na Białoruś. Pośredniczyliśmy w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia łazienek, sprzętu rehabilita-

cyjnego. Co miesiąc zaopatrujemy w środki czystości 140 podopiecznych. W sumie wydaliśmy parafianom 1376 paczek ze środkami czysto-

ści i 320 paczek osobom bezdomnym i bezrobotnym z innych parafii.  54 dzieci wyposażyliśmy w przybory szkolne.   Opłacaliśmy przez cały 

rok  obiady dla 42 dzieci.  10 osób dorosłych jadło obiady ofiarowane przez Gimnazjum Społeczne. Przygotowaliśmy paczki i śniadanie 

wielkanocne oraz wieczerzę wigilijną dla 100 osób starszych i samotnych z parafii i 20 osób bezdomnych  spoza parafii. Obdarowaliśmy 

paczkami świątecznymi 70 osób chorych i samotnych, którym młodzież  zaniosła do domów wraz z życzeniami wykonanymi przez dzieci oraz 

ok. 80 paczek  z artykułami pierwszej potrzeby przekazaliśmy rodzinom wielodzietnym.   Dla 70 dzieci zorganizowaliśmy spotkanie choin-

kowe, na którym otrzymali słodycze, zabawki i książki.  W niedzielę Miłosierdzia zorganizowaliśmy mszę św. i agapę dla 80 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 Wykupilismy leki oraz rozdaliśmy leki, które otrzymaliśmy od firm farmaceutycznych.  Zorganizowaliśmy kolonie dla 40 dzieci  w  

Beskidzie Wyspowym. Pomagaliśmy finansowo przez cały rok jednej rodzinie oraz wsparliśmy finansowo studentów i zimowe ferie dla 

dzieci.  W pierwsze 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. 

 
Parafia Św. NMP Królowej Świata 
 

Zespół liczy 6 osób oraz ok. 20 wolontariuszy 

Budżet  17 000 zł 

Działalność Zespołu koncentrowała się na następujących akcjach:  

Paczki Wielkanocne i na Boże Narodzenie : w 2005 r. rozdano na Wielkanoc 135 paczek: emerytom i rencistom (83), samotnym matkom  (20), 

rodzinom wielodzietnym (27) i patologicznym (5). Taką samą ilość paczek  rozdano na Boże Narodzenie. 

Śniadanie Wielkanocne dla  zaproszonych 40 osób samotnych i niepełnosprawnych. Oprócz potraw wielkanocnych, były życzenia, które złożyli 

radni, ks. Proboszcz oraz przewodnicząca Zespołu. Spotkanie uświetnił  zespół młodzieżowy pieśniami wielkanocnymi. Uczestnicy dostali 

także do domu  paczki z wędliną i ciastem.  

Wigilia dla samotnych – były życzenia świąteczne i koncert kolęd wykonany przez dziecięcy chór. 

Rozdawnictwo darów przywiezionych z Niemiec i zbieranych w parafii ( ubrania dla dorosłych i dzieci, bielizna, buty, ręczniki). Część darów 

przekazano  ośrodkom pomocy w Siemiatyczach. 

Odwiedzanie chorych, załatwianie im  różnych spraw urzędowych, pomoc finansowa i  żywnościowa. 

Pomoc materialna i finansowa siostrom Misjonarkom Zgromadzenia Św. Rodziny. Przekazaliśmy im 8 tys. sztuk czekolady otrzymanej od 

Carrefour. Przekazaliśmy  także nowe ubrania dla chóru dziecięcego prowadzonego na misji na Białorusi oraz 1500 zł.  

  

Parafia Św. Franciszka z Asyżu 
 

Zespół liczy 10 osób i 7 wolontariuszek prowadzących stołówkę. 

Budżet  150 000  zł. 

Raz w tygodniu  wydajemy odzież, obuwie, bieliznę, produkty żywnościowe, zapomogi. Z tej pomocy skorzystało 560 osób. Jedenaście rodzin 

otrzymuje stały zasiłek pieniężny, w sumie 5800 zł.  Zrealizowano  15  recept. Zakupiono podręczniki szkolne dla 20 dzieci. Zorganizowali-

śmy 11 lutego „Dzień Chorych” z mszą św. i agapą. Chorzy ok. 80 osób otrzymało przed świętami drobne upominki i karty świąteczne z 

życzeniami od ks. Proboszcza. Około 20 osób otrzymuje czasopisma religijne. Osoby chore, starsze i niepełnosprawne odwiedzamy przy-

najmniej raz w miesiącu.  Zorganizowaliśmy wigilię i ofiarowaliśmy paczki dla 300 osób oraz  śniadanie wielkanocne   dla 250 osób.  Zorga-

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

przygotowuje regeneracyjne zupy. Z tej pomocy korzystało do 100 osób dziennie. Wspieraliśmy finansowo Dom Samotnej Matki w Chylicz-

kach,  Dom Ociemniałych w Laskach,  Kościoły na  Wschodzie, Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, Dom Dziecka w Warszawie i Płudach. 

 
Parafia Opatrzności Bożej 
 

Zespół liczy 20 osób 

Stałą opieką obejmujemy 8 osób  chorych samotnych. Raz w tygodniu pełnimy dyżur (od września raz w miesiącu) podczas którego wydaje-

my: żywność,  środki czystości, odzież i obuwie. Wydaliśmy w 2005 r. 1768 paczek rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, mat-

kom samotnie wychowującym dzieci i bezdomnym. Dwa razy w roku odbyły się parafialne Dni Chorych, na które składała się  msza  św. ze 

specjalnym błogosławieństwem i  agapa. Uczestniczyło w niej 141 osób, którzy otrzymali kwiaty i paczki.  Zorganizowaliśmy śniadanie 

wielkanocne i wieczerzę wigilijną i świąteczne paczki żywnościowe dla 168 osób. Wsparcia finansowego, zwłaszcza na zakup leków udziela 

ks. Proboszcz. W rekolekcjach dla seniorów w Łaźniewie uczestniczyło 2 osoby, a na letnich koloniach organizowanych przez Caritas A.W. – 

3 dzieci. Przygotowaliśmy „Kolędowanie przy żłóbku” połączone z zabawą karnawałową dla 150 najmłodszych parafian z rodzin wielodziet-

nych. Częściowo refundujemy zakupione leki. Codziennie karmimy 1 osobę bezdomną oraz dokarmiamy bezdomnych przybyszów. 

 
Parafia Zwiastowania Pańskiego 
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Zespół liczy 20 osób 

Budżet 31 600 zł 

Zespół zbiera się raz w miesiącu ( w pierwszy poniedziałek) celem omówienia spraw bieżących i ustalenia zadań. Opieką objętych jest 50 

rodzin,  94  to osoby starsze a 20 chore. Zorganizowaliśmy śniadanie wielkanocne dla 86 osób i wieczerzę wigilijną dla 125 osób. W niedzielę 
Miłosierdzia Bożego na mszy św. modlimy się za osoby starsze, chore i samotne. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu wystawiane są kosze na 

jałmużnę dla najuboższych. Są to art. spożywcze i słodycze, z których robimy paczki świąteczne. 150 osób otrzymało paczki świąteczne. Prze-

kazaliśmy również 148 paczek świątecznych (art. spożywcze, słodycze i zabawki) dzieciom z Domu Dziecka. Dwa razy w miesiącu przyjmuje-

my i wydajemy odzież. Zorganizowaliśmy spotkanie dla 48 kombatantów ( mszę św.,  słodki poczęstunek i upominki). Parafia w części finan-

suje działalność świetlicy socjoterapeutycznej Caritasu A.W. a także wyjazdy dzieci na obozy letnie i zimowe. 

 
Parafia św. Grzegorza Wielkiego 
 

Zespół liczy 5 osób 

Budżet 1 040 zł. 

  

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

świece.  Rozprowadziliśmy wśród potrzebujących artykuły spożywcze otrzymane z Caritas A.W. 

--------------------------------------- 

Z dekanatu  Ochockiego wszystkie parafie  złożyły sprawozdania 
 

DEKANAT SŁUŻEWSKI 
--------------- 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbego  
 

Zespół liczy 16 osób. 

Budżet – 77 850  zł 

Prowadzimy od poniedziałku do piątku  świetlicę środowiskową dla dzieci, w której odbywają się zajęcia plastyczne, poetyckie,  informatycz-

ne, z modelarstwa, sportowe,  nauka języka angielskiego, tańca. Dzieci otrzymują gorący posiłek. Jest także kawiarenka internetowa. Do 

dzieci dyspozycji są również: książki, albumy, atlasy, encyklopedie oraz podręczniki do nauki języków obcych.   Przyjmujemy  i wydajemy 

odzież, dofinansowujemy zakup leków, rehabilitację, wydajemy bony żywnościowe. Z okazji świąt  Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 

wydaliśmy bony żywnościowe dla 65 rodzin  i 6 bezdomnym oraz paczki dla 120 dzieci. Z okazji Dnia Chorego odbyła się msza św. i agapa, 

w której uczestniczyło ok. 120 osób. Zorganizowaliśmy wyjazd wakacyjny dla 30 dzieci. W ramach akcji „Tornister” wyposażamy biedne 

dzieci w przybory szkolne. Założyliśmy Klub Seniora, dzięki czemu osoby starsze spotykają się w każdą sobotę. Odwiedziliśmy ok. 90 osób 

chorych i starszych przekazując im życzenia świąteczne i  słodycze.  Raz w miesiącu odbywa się spotkanie modlitewne w intencji podopiecz-

nych. Prowadzimy sklep spożywczy Caritas, w którym realizowane są bony żywnościowe, a zyski z tej działalności przeznaczane są na funk-

cjonowanie świetlicy.  Redagujemy biuletyn „Pomóż”. Oprócz pełnionych dyżurów przez  Zespół  Caritas raz w tygodniu,  dyżury  pełni  

prawnik i psycholog. Dwa razy w miesiącu spotykają się wszyscy wolontariusze. 

 

Parafia  NMP Matki Miłosierdzia 
 

Zespół liczy 17 osób. 

Budżet – 42 399  zł 

Trzy razy w tygodniu pełnimy dyżury, w czasie których przyjmujemy  i wydajemy dary. Wysyłamy też paczki z odzieżą, żywnością i środkami 

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

wujących dzieci.  Wydaliśmy 86 paczek odzieżowych, 35   żywnościowych i 4 paczki z odzieżą i żywnością więźniom. Z okazji świąt ofiaro-

waliśmy  79 paczek żywnościowych biednym rodzinom. Osobom chorym i starszym rozniesiono do domów 272 paczki świąteczne. Dofinan-

sowaliśmy kolonie dla 30 dzieci oraz wyjazd 8 dzieci na zieloną szkołę.  Sfinansowaliśmy zakup katechizmów. Wykupywaliśmy leki.  Dawa-

liśmy zapomogi. Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe  i z okazji Tygodnia Miłosierdzia dla  osób  chorych i w podeszłym wieku.  Opłaca-

liśmy  obiady  dla 3 osób. Doraźnie odwiedzamy osoby chore i starsze. 

 

 Parafia Św. Apostołów Piotra  i Pawła 
 

Zespół liczy 8 osób. 

Budżet – 30 415  zł 

Zespół łagodzi biedę materialną i duchową działając na rzecz dzieci oraz osób starszych, niesprawnych i samotnych. Listę dzieci potrzebują-
cych wsparcia materialnego otrzymujemy ze szkoły.  Sfinansowaliśmy wakacje dla 29 dzieci. Ofiarowaliśmy 60 dzieciom paczki  świąteczno-

mikołajkowe. Przy tej okazji jeden z wikariuszy przybliżył dzieciom  postać biskupa- św. Mikołaja.  Sponsorem mikołajkowo-świątecznej  

imprezy była firma Mc Cann Erickson  i Mc Cann Uniwersal. Kilkanaściorgu dzieciom finansujemy obiady w szkole. Rodziny ubogie otrzy-

mują żywność przekazywaną nam z Caritasu A.W.  Paczki  świąteczne otrzymało 40 osób. Odwiedzamy osoby chore, samotne i starsze w ich 

domach. Pomagamy im także finansowo, dajemy zapomogi, refundujemy koszty zakupu leków. Zorganizowaliśmy 6 spotkań  seniorów ( 

msza św. i   śniadanie oraz program artystyczny przygotowany przez dzieci), w tym dwa szczególnie uroczyste (wigilia i śniadanie wielkanoc-

ne). W spotkaniach tych brało udział 20-25 seniorów. Dzięki życzliwości i hojności  właścicieli restauracji „Baszta”  wieczerza wigilijna dla 

seniorów i samotnych obfitowała w dania gorące. Zrefundowaliśmy część kosztów 10-cio dniowego pobytu 4 osób w Łaźniewie oraz zorgani-

zowaliśmy i opłaciliśmy im podróż. Pełnimy dyżury, w czasie których przyjmujemy  i wydajemy odzież.  Zorganizowaliśmy 5 lutego Dzień 

Chorych. Wyświetlamy filmy o tematyce religijnej. Modlimy się za ofiarodawców. Nagłośniliśmy akcję wpłacania 1 % podatku dochodowego 

z bardzo dobrym efektem.    

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

Z dekanatu Służewskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
Św. Zofii Barat, Św. Dominika i Św. Katarzyny. 

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

 
Parafia  Wszystkich Świętych 
 

Zespół liczy 20 osób.  
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Budżet 73 270 

Wydajemy raz w tygodniu ( w każdy poniedziałek) odzież, a w każdy wtorek żywność. Z tej pomocy korzysta kilkadziesiąt osób, w tym bez-

domni. Dwie osoby odwiedzają osoby starsze i chore. Dwie panie pracują jako wolontariuszki w hospicjum. Udzielono pomocy finansowej w 

220 przypadkach ( w tym refundacja leków). W okresie przedświątecznym wydano 350 paczek żywnościowych. Dofinansowano dzieciom 

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

Łaźniewie. Zorganizowano Dzień Chorego w lutym i w Tygodniu Miłosierdzia  (msza św. agapa i upominki) dla 280 osób. Wspomagano 

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

cyjno- formacyjnych. 

 
Parafia  Najświętszego Zbawiciela 
 

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

Budżet – 80 998 zł 

Obejmujemy opieką 245 osób, w tym 139 dzieci, 61  rodzin  oraz 15 osób  samotnych, chorych.  Kupujemy im artykuły spożywcze, środki czysto-

ści, leki, opłacamy świadczenia i obiady w szkole. Kupowane  były  także podręczniki  i przybory szkolne, obuwie i ubrania dla dzieci. 22 dzie-

ciom zakupiono podręczniki.  Przekazaliśmy  2 komputery  do nauki młodzieży z najuboższych rodzin . Z okazji Świąt ofiarowaliśmy 145 paczek 

żywnościowych. Dofinansowaliśmy letni wypoczynek  28 dzieciom. Zorganizowaliśmy Dzień Chorych  msze św. i agapę umiloną śpiewem mło-

dzieży. Podopieczni mogą korzystać z pomocy punktu  medycznego dr Terleckiej Weiss. Zorganizowaliśmy kolonie dla 90 dzieci. Działa punkt 

medyczny świadczący bezpłatną pomoc.  Młodzież licealna zorganizowała koncert pn. „Poetycka dusza Jana Pawła II”.  Dochód z koncert został 

przeznaczony na wykupienie obiadów dla biednych dzieci. Zespół pełni dyżury dwa razy w miesiącu i raz w miesiącu ma spotkanie formacyjne. 

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

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

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

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
 

Zespół liczy 15 osób i liczni wolontariusze 

Budżet – 12 900 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. Ponadto bezdomni otrzymują na Boże Narodzenie i Wielkanoc paczki żywnościowe. Siostry Szarytki prowadzą także świetlicę śro-

dowiskową 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 czasopisma katolickie. Na święta Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy przygotowano 150 paczek żywnościowych.  Raz w miesiącu odprawiana jest  msza św. w intencji podopiecznych i 

opiekunów.  

Parafia Św. Aleksandra 
 

Zespół liczy 20 osób. Pomaga nam wiele  osób. 

Budżet – 33 127 zł 

Prowadzimy punkt Caritasu czynny jedną godzinę od pon.do piątku. Rozdaliśmy 200 paczek  żywnościowych na Boże Narodzenie i Wielka-

noc. Żywność otrzymywaną z Caritas A.W. rozprowadzamy przez cały rok. Zorganizowaliśmy  3 razy Dzień Chorych: msza św. agapę, i 
paczki  dla 150 osób.   Opieką objętych było  ok. 150 osób i wielu bezdomnych. Sfinansowaliśmy kolonie dla 10 dzieci. Zbieramy pieniądze 

na potrzeby naszej parafii oraz na KUL, PWT, na rzecz Kościołów na Wschodzie, na budowę Świątyni Opatrzności  Bożej,  na ofiary trzęsie-

nia ziemi w Azji, na ofiary wojny w Iraku, na odbudowę zniszczonego kościoła św. Łukasza i inne. Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe 

dla nauczycieli, z przyjęciem i paczkami  oraz dla osób samotnych ze śpiewaniem kolęd i upominkami. Odwiedzamy chorych w ich domach i 

w szpitalach, zanosimy im prasę katolicką, modlimy się z nimi, robimy im zakupy, załatwiamy różne sprawy urzędowe.   Udzielamy pomocy 

finansowej systematycznie lub sporadycznie.  Spotykamy się raz w miesiącu z ks. Proboszczem w celu informacyjnym i formacyjnym. 

 

Parafia Św. Krzyża 
 

Zespół liczy 30 osób. Pomagają wolontariusze. 

Budżet – 213 436 zł 

Działalnością charytatywną  zajmuje  się Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 

1.Pomoc ludziom ubogim, chorym i samotnym. Opieką objęto 250 osób. Odwiedzano ich, roznoszono im prasę katolicką, załatwiano 

wizyty u lekarza, pomagano w zakupach i sprzątaniu. Dbano o ich formację religijną. Z okazji Świat Wielkanocnych przygotowano i roznie-

siono 250 paczek. 30 osobom zaniesiono „Swięconkę” w Wielką Sobotę. Zorganizowano i dofinansowano wczaso-rekolekcje  dla 16 osób. 

Zorganizowano dwukrotnie msze św. z okazji Dnia Chorego z zaproszeniem na herbatę i poczęstunek, z którego skorzystało ok. 100 osób. 

Wspólnie z Domem Pomocy im. św. Franciszka Salezego zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla 170 osób. Z okazji Bożego Narodzenia 

przygotowano i rozniesiono paczki dla 350 osób. W dystrybucji darów i w drobnej  naprawie sprzętu AGD i RTV uczestniczy młodzież, 
studenci , emeryci i renciści. Dofinansowano leki, czynsz,  różne opłaty. Zbierano i wydawano odzież. Wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny.  

Rozdawano żywność otrzymaną z Caritas A.W. oraz ciasta przekazywane przez różne firmy. Dwóch psychologów odwiedza osoby starsze. 

2. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i wielodzietnych. Zorganizowano kolonie letnie dla 106 dzieci. W okresie wielka-

nocnym zaproszono 45 dzieci na tzw. „jajko”. Był poczęstunek, śpiew,  gry i zabawy oraz paczki ze słodyczami, książkami i zabawkami. 

Prowadzimy działalność świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszcza 40 dzieci. 

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 Licheniu i w spotkaniu formacyjnym w Częstochowie. 

Dzięki życzliwości Teatru Polskiego i Wielkiego nasi podopieczni i opiekunowie mogli uczestniczyć bezpłatnie w kilku przedstawieniach. 

Otrzymaliśmy wyróżnienie w „konkursie potraw wigilijnych”. Bierzemy udział w kwestach organizowanych na apel ks. Prymasa i ks. Pro-

boszcza. 
=================================== 

Z dekanatu Świętokrzyskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Trójcy. 

 

DEKANAT URSUSKI 
----------------- 
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Parafia Matki Bożej Fatimskiej 
 

Zespół liczy  10 osób, pomaga również młodzież 

Budżet – 14 140 zł. 

Prowadzimy magazyn: odzież, obuwie, sprzęt AGD, wózki dziecięce i inne przedmioty użytku codziennego.  Z tej pomocy skorzystało 309 

osób. Prowadzimy także zbiórkę artykułów żywnościowych i środków czystości. Otrzymaliśmy  dary ( mleko, makaron, ser, mąka i ryż) z  

Caritas AW.   Dary te rozdano 223 osobom. 130 osób otrzymało pomoc ze środków zgromadzonych w Parafii. Ofiarowano 137 paczek świą-
tecznych.  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 dla 3 uczniów.  Dofinansowaliśmy ferie zimowe i wakacje 

letnie 21 dzieciom. Dofinansowano posiłki dla 30 dzieci w świetlicy TPD.  Zorganizowaliśmy trzy  mszę św. dla osób starszych i  chorych. Po 

nabożeństwach odbyły się  spotkania uświetnione koncertem i  z poczęstunkiem  i obdarowaniem słodyczami. W spotkaniach wzięło udział 

130 osób. Zorganizowaliśmy również dla 60 osób spotkanie opłatkowe z poczęstunkiem i udziałem Scholi Parafialnej we wspólnym śpiewa-

niu  kolęd. 

 
Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP 
 

W zespole pracuje 6  osób. Okresowo pomaga  młodzież i inni chętni. 

Budżet – ok.  56 570 zł. 

Opieką objętych było 387 osób.  W parafialnych dniach chorych, które odbywają się 3 razy w roku bierze udział każdorazowo 300 osób.  50 osób 

uczestniczyło w pielgrzymce do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. 19 lutego odbyło się poświęcenie nowych pomieszczeń dla Caritasu. 

Jedno przeznaczone jest na posiłek dla bezdomnych ( z posiłków skorzystało 1 058 osób), drugie to magazyn z odzieżą, który czynny jest dwa razy 

w tygodniu. W tym roku skorzystało z niego 1431 osób.   6 osób   uczestniczyło w rekolekcjach w Łaźniewie. Wolontariuszki zwiedziły Kościół 

Matki Bożej w Rokitnie i nawiedziły groby poległych żołnierzy.  Opłacaliśmy obiady  dla 12 dzieci.  Na żywność zostało wydane 6590 zł, na 

paczki świąteczne 6480 zł. Rodzinom ubogim udzielono zapomóg na kwotę 8135 zł.   

 

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
 

W Zespole stale  pracuje 5 osób 

Budżet – ok.  5 800 zł. 

Opieką obejmujemy  ok. 130 osób. Dwa razy w roku organizujemy Dzień Chorych, mszę św. i wspólny poczęstunek. Raz w miesiącu leżący 

podopieczni otrzymują czasopismo „ Apostolstwo Chorych”. Organizujemy opiekę duszpasterską. Organizujemy wśród dzieci akcję „skar-

bonka”. Wysłaliśmy  20 dzieci na kolonie. Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy prowadziliśmy zbiórkę darów przed ołtarzem, z 

których zrobiliśmy ok. 300 paczek dla dorosłych i 200 dla dzieci. Dofinansowaliśmy obiady dla  ubogich dzieci  w szkole i w przedszkolu. 

Wykupiono leki dla 18 osób. Zapomogi otrzymało 98 osób. Uczestniczyliśmy w akcji wydawania żywności pochodzącej z darów Unii Euro-

pejskiej. 

 

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

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

 

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 odzież, środki czystości i używane podręczniki. Wydajemy 

produkty żywnościowe otrzymywane z Caritas A.W.  Pośredniczymy w nieodpłatnym przekazywaniu używanego sprzętu RTV, mebli, wózków 

dziecięcych 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. Dofinansowaliśmy wakacje dla 60 dzieci. Przeprowadziliśmy zbiórkę używanych podręczników oraz zakupili-

śmy nowe i pomoce szkolne dla 68 dzieci.  Przez cały rok prowadzona jest akcja dożywiania dzieci z najuboższych rodzin. Stałą opieką obję-
tych jest 103 rodziny. Otrzymują oni podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości i odzież. Bezpłatnie dokształcamy dzieci, współpra-

cujemy ze świetlicami terapeutycznymi, starszym osobom robimy zakupy, załatwiamy sprawy w urzędach i w ośrodkach zdrowia, wykonujemy 

zabiegi pielęgnacyjne. Zorganizowaliśmy kwestę na rzecz Tsunami w Azji.  Zorganizowaliśmy dwie pielgrzymki do Łagiewnik i  Włoch na 

pogrzeb Ojca Św.  

 
Parafia Ofiarowania Pańskiego 
 

Zespół liczy 31  osób 

Budżet –40 536 zł. 

Opiekujemy się 100  rodzinami, tj. ok. 130 osobami.  Dofinansowaliśmy kolonie  dla  15 dzieci. Wykupujemy leki. Przydzielamy zapomogi. 

Jeden razy  w miesiącu wydajemy paczki żywnościowe. Dwa razy w roku paczki świąteczne. Łącznie wydaliśmy 650 paczek. Objęliśmy 

programem „Skrzydła” 2 dzieci. Rozdajemy żywność otrzymaną z Caritas A.W.  Udzieliliśmy zapomogę  jednej rodzinie na remont kuchni 

oraz pogorzelcom ze wsi mazowieckiej.  Osobom starszym i niepełnosprawnym pomagamy w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, 

sprzątaniu, dotarciu do lekarza. Udzielamy bezpłatnie porad prawnych oraz dzieciom  korepetycji z  różnych przedmiotów. Pośredniczymy w 

przekazywaniu ubrań, mebli i innych przedmiotów.  Zrobiliśmy zbiórkę przyborów szkolnych i książek, które przekazaliśmy biednym dzie-

ciom. Zorganizowano dla dzieci zabawę karnawałową, pielgrzymkę do muzeum Misyjnego w  Grabowie i spotkanie nt. „ Poznaj najciekawsze 

zakątki świata”. Bezdomnym przygotowujemy kanapki i herbatę oraz czyste ubranie  Bezdomni otrzymali także paczki świąteczne.  Z okazji 

Światowego Dnia Chorych  i Tygodnia Miłosierdzia odbyły  się msze św. i agapa.  Przywiązujemy bardzo dużą uwagę modlitwom za pod-

opiecznych, za darczyńców, 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 –17 355 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 
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lekarz internista i pielęgniarka. Pod stałą opieką Zespołu  jest  85 rodzin, ponadto 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. Finansowaliśmy wyjazd dzieci na zimowisko, 

obiady szkolne,  pobyt na wczasach w Łaźniewie,  wykup leków i aparatów słuchowych.  Przed świętami zorganizowaliśmy  zbiórkę darów, z 

których zrobiliśmy paczki dla potrzebujących. Uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Współpracujemy ze świetlicą socjoterapeu-

tyczną Caritas A.W. działającą przy naszej parafii.  W czerwcu odbyliśmy pielgrzymkę dziękczynną do Parafii św. Katarzyny. Przekazujemy 

ojcom Salezjanom pieniądze w ramach adopcji na odległość chłopca z Ugandy.  Zespół Caritas przywiązuje dużą wagę do formacji duchowej jej 

członków. W każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana jest z inicjatywy Zespołu msza św. w intencji chorych. Od października działa  klubik dla 

dzieci przedszkolnych z rodzin patologicznych. Prowadzone są z nimi zajęcia plastyczne i majsterkowania. 

 
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

Zespół składa się z 5 osób. Współpracujemy  z członkami Akcji Katolickiej i Ruchem Rodzin Nazaretańskich. 

Budżet  36 962 zł 

Dwa razy w tygodniu  wydajemy żywność i odzież. Wspieramy działalność świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy parafii. Opiekujemy 

się noclegownią Monar –Markot ( pomoc finansowa, żywnościowa i odzieżowa). Organizujemy dla nich wieczerzę wigilijną.  Organizujemy 

także wieczerzę wigilijną 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.  Organizujemy pielgrzymki.  Udzielamy pomocy  

materialnej w różnych formach: zakup podręczników, artykułów spożywczych, zapomogi, uiszczanie opłat za energię, wykup leków, dofinan-

sowanie badań lekarskich i inne.  Występowaliśmy  do różnych instytucji z prośbą o umorzenie długów naszych podopiecznych. Dzięki 

naszemu zaangażowaniu szkoły podstawowe i gimnazja  przyznały kilkorgu dzieciom stypendia. Zespół współpracował z Hospicjum przy 

klasztorze Franciszkanów oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Ursynowie.  Pośredniczymy w poszukiwaniu pracy. Organizujemy raz w  

miesiącu spotkania z udziałem psychologa oraz prawnika dla osób bezrobotnych.  Prowadzimy magazyn rzeczy używanych.  Przed  świętami 

Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę produktów spożywczych do paczek świątecznych, które przekazano 198 najuboższym. Sfinan-

sowaliśmy 44  dzieciom  wakacje. Dostarczamy żywność do  Domu  Dziecka w Siennicy.  

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

Z dekanatu Ursynowskiego  nie złożyła sprawozdania parafia Św. Elżbiety 

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

Parafia Św. Tadeusza Apostoła 
 

Zespół składa się z 10 osób.  

Budżet  7992 zł 

Zespół zbiera się raz w miesiącu aby omówić sprawy bieżące i rozdzielić zadania. Zorganizowano 14 lutego parafialny  Dzień Chorych z 

agapą dla ok. 90 osób. Ze stałej pomocy  materialnej skorzystało 68 osób             (odzież, żywność środki higieny, leki ,zapomogi).  Dofinan-

sowaliśmy kolonie  9 dzieciom w kwocie 1980 zł dla 2 dziewcząt z zespołu Schola –1200 zł.  Sprawujemy opiekę nad  kilkunastoma osobami 

chorymi, samotnymi polegającą na sprzątaniu, karmieniu, robieniu zakupów, chodzeniu na spacer, czytaniu książek i czasopism.  

 
Parafia Świętego Stefana  
 

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

Budżet  3840 zł 

W każdą sobotę wydawana jest żywność. Pod stałą opieką mamy ponad 120 osób, łącznie z dziećmi. Odwiedzamy chorych i samotnych w ich 

domach oraz przebywających w Domach Opieki Społecznej w Aninie, Zakręcie i na ul. Wołoskiej. Otrzymują oni  z okazji Świąt życzenia i 

upominki, które roznoszą dzieci szkolne. Zorganizowaliśmy w Tygodniu Miłosierdzia spotkanie dla ok. 100 chorych ( mszę św. i agapę). Zorgani-

zowaliśmy wigilię dla  osób samotnych oraz mikołajki  dla dzieci.  Dofinansowaliśmy kolonie dla  12 dzieci. Zorganizowaliśmy wczaso-rekolekcje 

dla 6 osób w Łaźniewie. 

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

Punkt Caritasu czynny jest raz w tygodniu. Opieką objętych jest 65 osób. Przekazujemy im żywność otrzymywaną z Caritas A.W. oraz zaku-

pioną 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 do-

mach.  Dofinansowaliśmy  kolonie i obozy dla 120 osób ( dzieci i młodzieży) oraz wycieczki i  wyjścia kulturalne. 

 

Parafia Św. Kazimierza 
 

 Budżet  21 950  zł. 

Zespół liczy ponad  14 osób 

Wydajemy paczki żywnościowe, pieczywo trzy razy w tygodniu (dar piekarni), uiszczamy niektóre świadczenia, kupujemy leki, wydajemy 

odzież używaną, obuwie, sprzęt domowy. Pragniemy pomagać także duchowo, co dwa miesiące organizowaliśmy msze św. z agapą, odwiedza-

my w domach rodziny (osoby) , które  mają problemy z wiarą, z cierpieniem. Wyjaśniamy im  niektóre kwestie i zachęcamy  do uczestnictwa 

we mszach św. do włączenia się w życie parafii i do uregulowania zaniedbanych spraw takich jak: ślub, chrzest dzieci , sakrament pojednania z 

Bogiem,  pojednania w rodzinie.    

====================== 
Z dekanatu Wilanowskiego  nie złożyły sprawozdań parafie: 
Św. Bonifacego  i Św. Antoniego Marii Zaccarii i  Św. Anny   

 

DEKANAT WOLSKI 
---------------- 

Parafia Św. Józefa Oblubieńca N.M.P 
 

Zespół liczy 17 osób 

Budżet  58 412 zł. 

Dwa razy w tygodniu mamy dyżury, podczas których wydajemy żywność otrzymaną z Caritas A.W. i zakupioną z własnych środków. Zaku-

piono żywność na kwotę ponad  23 tys. zł., którą wydano na codzienne potrzeby oraz z okazji świąt.  Dary żywnościowe były także zbierane w 
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okresie Wielkiego postu na tzw.  „Stół Wielkanocny” z przeznaczeniem na paczki świąteczne. Dary te szacuje się na 4500 zł.  Wydaliśmy 400 

paczek ze słodyczami dla dzieci i 440 paczek żywnościowych dla dorosłych. 

Całkowicie sfinansowano lub dofinansowano kolonie dla 30 dzieci,  łącznie na kwotę ok. 10 tys. zł. Udzieliliśmy 17  zapomóg na  zakup 

przyborów szkolnych. 

 Pod opieką Zespołu znajduje się 81  rodzin, w tym 170 dzieci oraz 47 osób starszych, samotnych, chorych.  Z okazji Tygodnia Miłosierdzia 

obyła się  msza św. i  agapa dla 92 osób.  

 

Parafia Św. Wawrzyńca 
 

Zespół liczy 11 osób. 

Budżet ok. 23 000 zł. 

Naszych podopiecznych (osoby starsze, chore, bezrobotne, rodziny wielodzietne) zaopatrujemy w żywność i artykuły czystości. Miesięcznie 

wydajemy 20 paczek. Dopłacamy do czynszu, do opłat za światło i gaz. Wykupujemy lekarstwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami 

PCK, którzy odwiedzają obłożnie chorych.  Chorym pomagamy w sprzątaniu i robieniu zakupów. Zorganizowaliśmy Dzień chorych  w drugą 
sobotę października. Odbyła się msz św, poczęstunek i występ zespołu artystycznego. Na kolonie wyjechało 19 dzieci.   

 
Parafia Św. Stanisława Biskupa 
 

Zespół składa się z 7 osób 

Budżet 11461 zł. 

Prowadzimy punkt wydawania odzieży, żywności i środków czystości. Dyżurujemy raz w tygodniu. Wydaliśmy 678 paczek z żywnością 63 

rodzinom. Łącznie wydano 3,5 tony produktów żywnościowych. Wykupiliśmy leki  4 osobom, 2 osobom sfinansowano napełnienie butli, 

jednej osobie opłacono zaległy czynsz. W tygodniu Miłosierdzia  i  Misyjnego Dnia Chorych odbyły się  msze św.  z agapą, w których uczest-

niczyło 72  osoby. W zorganizowaniu spotkania i jego uświetnieniu w postaci programu muzyczno-poetyckiego brała udział młodzież gimna-

zjalna. 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 146 paczek żywnościowych  i 26 ze słodyczami dla dzieci.  Zorga-

nizowano Dzień Dziecka  i paczki ze słodyczami dla 54 dzieci. W spotkaniu wzięło udział 24 dzieci  z 10 rodzin.  Pod stałą opieką mieliśmy 

54 rodziny. Trzem  osobom chorym dostarczana była żywność do domu przez cały rok. Ks. Proboszcz udzielił pomocy finansowej 487 oso-

bom na kwotę 8803 zł.  
 
Parafia Św. Wojciecha  
 
Zespół składa się 3 osób 

Budżet ok.10 000 zł. 

Stałą opieką obejmujemy 60 chorych, 22 rodziny wielodzietne i 50 dzieci z najuboższych rodzin. Zorganizowaliśmy Dzień Chorych, gwiazd-

kę dla dzieci, paczki świąteczne, kolonie letnie i zimowe dla dzieci, przyjmujemy i wydajemy odzież.  Wykupujemy  leki.  Dofinansowujemy 

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 

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

Z dekanatu wolskiego   nie złożyła sprawozdania parafia Św. Klemensa  Dworzaka 
 

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

Parafia Św. Stanisława Kostki   
 

Zespół składa się z 27 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”. 11 lutego , w  Trzynasty Światowy Dzień Chorego odbyła się msza św. z Lourdzkim 

Błogosławieństwem , w której uczestniczyło ok. 400 osób.  

Chorzy, samotni, rodziny wielodzietne i bezdomni  otrzymali paczki 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 130 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. 70 rodzin.   

 

Parafia Św.   Wyznawców O. Rafała i B. Alberta     

  

Zespół  tworzą  wolontariusze i harcerze 

Budżet  16 338 zł 

Zespół  CARITAS udzielił  zapomóg osobom  najbardziej  potrzebującym  na  kwotę 13 789 zł, opłaciliśmy czynsz dla jednej rodziny - 1200 zł, 

zamawialiśmy  msze św. w intencji ludzi starszych, chorych, dofinansowaliśmy  wyjazd na wakacje dla  jednego dziecka, rozprowadzaliśmy  

żywność (nadwyżki U.E)  - 16 rodzinom ) 

Zorganizowaliśmy  dwukrotnie  zbiórkę  artykułów  spożywczych  i  środków  czystości  w  sklepie  Globi  przed  świętami  Wielkanocy i 

Bożego  Narodzenia.  Ofiarowaliśmy  paczki  dla  rodzin  najuboższych  z  naszej  parafii przed świętami  Wielkanocnymi i świętami  Bożego 

Narodzenia. Łącznie 60 paczek na kwotę 789.-zł. 

. 

Parafia Dzieciątka Jezus 
Zespół liczy 12 osób.   

Stałą opieką otaczamy ok. 96 osób, w tym 2 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. Na 

ten cel wydaliśmy  ok. 5000 zł. Wspólnie z OPS zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne i wielkanocne. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie, przy 

pomocy młodzieży rozdano 65 paczek wraz z życzeniami.  
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Z dekanatu żoliborskiego nie  złożyły sprawozdań  parafie: 
Matki Bożej Królowej Polski, Zesłania Ducha Świętego, Józefata  i  Jana Kantego. 

 
 

DEKANATY POZAWARSZAWSKIE 
=============== 

 
DEKANAT BŁOŃSKI 

 
Parafia Świętej Trójcy  w Błoniu 
 

Zespół liczy 5 osób.  Pomaga młodzież (25 osób) 

Budżet 34 313 zł oraz 60 504  zł  w formie  darów w naturze  

Opieką obejmujemy ok. 300 rodzin, osoby samotne i chore, ogółem ok. 700 osób, w tym ok. 80 osób chorych oraz ok.  240 dzieci. Razem z 

młodzieżą odwiedzamy chorych w Domu Opieki Społecznej w Bieniewicach. W okresie Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dla nich 

spotkanie kolędowe. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca kwestujemy i za  zebrane pieniądze  kupujemy  dla  naszych podopiecznych artyku-

ły pierwszej potrzeby (żywność, leki, pieluszki, obuwie, przybory szkolne). Refundujemy drogie leki i doraźnie wspieramy w różnych potrze-

bach.  Wydajemy cztery razy w tygodniu: żywność, obuwie,  odzież używaną, meble, sprzęt gospodarstwa domowego balkoniki inwalidzkie, 

pampersy  i  inne rzeczy.   Co miesiąc  wypłacamy zapomogi  rodzinom wielodzietnym i  osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej.  Przez  cały rok rozdajemy   pieczywo ofiarowane przez  piekarnię.   Z okazji Świąt i Dnia Dziecka  przygotowaliśmy paczki ze 

słodyczami, owocami i zabawkami   dla 240 dzieci, z darów które otrzymaliśmy z hurtowni  w Błoniu (owoce),  z hurtowni z Teresina czeko-

ladki, firma Ambra darowała 60 par obuwia, 6 kurtek , czapli, swetry i inne produkty. Otrzymaliśmy również odzież używaną,  sprzęt gosp. 

domowego i inne rzeczy. Zorganizowaliśmy  kolonie dla 8 dzieci. 

 

Z dekanatu błońskiego  11 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT BRWINOWSKI 
 
Parafia Św. Krzysztofa  w Podkowie Leśnej 
 

Zespół liczy 10 osób. 

Budżet 30 685 zł 

W każdą niedzielę pełnimy dyżur, podczas którego przyjmowane są zgłoszenia osób potrzebujących pomocy. Aktualizujemy rozpoznanie 

potrzeb we współpracy z nauczycielami, lekarzami, sołtysami i OPS-ami. Opieką objęto  78 rodzin, co stanowi 326 osób. Główne formy pomo-

cy udzielone w 2005 r.: rozdzielono ponad 4,5 tony żywności otrzymanej w ramach programu PEAD. Dofinansowano kolonie i obozy 27 

uczniom. W ramach akcji „Pomoc dla żaka” opłacono obiady w szkole 4 uczniom,  2 -óm udzielono stypendia, dla 5 –ciu zorganizowano 

korepetycje, dofinansowano zakupy książek i przyborów szkolnych oraz dojazdy do szkoły. Dofinansowano zajęcia sportowe dla młodzieży. 

Dofinansowano zakup leków 4-em osobom. Udzielono 8-miu osobom zapomóg. Udzielano porad  prawnych w sprawach mieszkaniowych i 

pracy.  Z okazji świąt Bożego Narodzenia ofiarowano 60 paczek i 50 na Wielkanoc. Stale poszukujemy i zachęcamy do współpracy darczyńców 

gotowych wesprzeć finansowo i rzeczowo parafialne  działania charytatywne. W 2005 r. sformułowano potrzeby podopiecznych w formie 

programów i rozpoczęto poszukiwanie sponsorów i darczyńców dla programu np: dopłat do leków dla osób przewlekle chorych, dla  rodzin 

wielodzietnych,  dla emerytów i rencistów. 

 

Z dekanatu brwinowskiego  3 parafie  nie złożyły  sprawozdań 

 
DEKANAT CZERSKI 

 
Z dekanatu czerskiego  żadna parafia nie złożyła sprawozdania 

 
DEKANAT GRODZISKI 

 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku  Maz. 
 

Zespół liczy 4 osoby. 

Opieką obejmujemy 65 rodzin, w tym 127 dzieci, z tego 7 niepełnosprawnych. Stale pomagamy 25 dzieciom (kupujemy im jedzenie, ubrania 

i lekarstwa). Organizujemy pomoc przy dokarmianiu 60 dzieci w szkole i w świetlicy we wsi Książenice.  Z okazji Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy obdarowaliśmy  paczkami   dzieci i osoby starsze. Pomagamy przy udziale ludzi dobrej woli w załatwieniu  różnych  spraw. 

Otrzymujemy  i rozdajemy różne dary. Odwiedzamy chorych w ich domach. Zorganizowaliśmy  spotkanie świąteczne z ministrantami. 

 

Parafia Św. Jadwigi Śląskiej w  Milanówku 
 

Zespół liczy 18 osób 

Budżet- ok. 20 000 zł 

Raz w miesiącu ( w każdą pierwszą niedzielę) odbywa się kwesta. Zebrane pieniądze otrzymują w formie zapomóg osoby, których  dochody są  
niewystarczające oraz rodziny dysfunkcyjne w   formie konkretnych zakupów, czy zapłaconych rachunków.  Rozdysponowujemy  żywność 
otrzymaną z Caritas A.W. 

 
Z dekanatu grodziskiego  6  parafii nie  złożyło sprawozdań 

DEKANAT GRÓJECKI 
 

Parafia Św. Piotra i Pawła w  Drwalewie 
 

Zespół składa się z 10 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 
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wodę, zniczy, sianka.  Dwukrotnie  zorganizowaliśmy w kościele  zbiórkę  darów rzeczowych.  Z kolonii Caritas skorzystało 31 dzieci.  Z okazji 

świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zrobiliśmy 25 paczek dla  rodzin najuboższych, w których jest 66 dzieci. Bierzemy udział w dystrybucji 

żywności otrzymywanej z Caritas A.W.  Nasz  budżet wsparła właścicielka sklepu w Drwalewie. 

 
Z dekanatu grójeckiego 9 parafii nie  złożyło sprawozdań 

DEKANAT KAMPINOWSKI 
 
Parafia Św. Małgorzaty w  Łomiankach 
 

Zespół liczy 13 wolontariuszy i 30 osób pomagających doraźnie 

Budżet  54 000 zł 

W każdym miesiącu zbieramy pieniądze, które przeznaczamy na  pomoc ok. 110 rodzinom tj. ok. 500 osób, w ciągu roku ok. 6000 osób. W 

programie PEAD objęto pomocą 455 osób. Otrzymujemy dziennie ok. 40 bochenków  chleba z piekarni (rocznie ok. 3000), otrzymujemy także 

rocznie ok. 300 kg  ciasta , ubrania, sprzęt AGD, meble i inne rzeczy. Dzięki tym darom  wydaliśmy ok. 1400 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), przygotowanym przez dzieci. W karnawale, z piosenką i 
kolędą odwiedziliśmy chorych leżących. W Adwencie zorganizowaliśmy wyjazd  dla 20 osób do Ołtarzewa na sztukę Oskar i Pani Róża.  Z 

okazji Dnia chorego zorganizowaliśmy mszę św. i agapę (poczęstunek i program artystyczny dla 50 osób). Wspólnie z Gminą i sponsorami 

zorganizowano w maju IV Festyn Rodzinny z bogatym programem artystycznym.  Opłaciliśmy  obiady w szkole (ok. 1000 obiadów rocznie), 

dofinansowaliśmy kolonie dla 20 dzieci i dla 3 osób niepełnosprawnych  wczaso-rekolekcje w Łaźniewie. Przy współudziale Parafii i Gminy 

umożliwiliśmy podłączenie  instalacji elektrycznej dla jednej rodziny. Udzieliliśmy zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek.  Otaczamy pomocą 
uchodźców z Czeczeni. Wypożyczamy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Odwiedzamy naszych podopiecznych, co najmniej dwa razy w roku. 

Równolegle ze  świadczoną pomocą materialną proponujemy program formacyjny ( mszę św. adorację Najświętszego 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 instytu-

cjami. 

Z dekanatu kampinowskiego  9 parafii nie złożyło sprawozdań 

 
DEKANAT KONSTAŃCIŃSKI 

 
Z dekanatu konstancińskiego   żadna z  parafii  nie złożyła sprawozdania 

 

DEKANAT LASECKI 
Z dekanatu  laseckiego żadna z parafii nie  złożyła sprawozdania. 

 

 

DEKANAT MOGIELNICKI 
Z dekanatu  mogielnickiego  żadna z  parafii nie złożyła sprawozdania 

DEKANAT PIASECZYŃSKI 
 
Parafia Zesłania Ducha Świętego  w Starej  Iwicznej 
 

Zespół liczy 15 osób. 

Budżet –22 030 zł  

Ze stałej opieki  korzysta 56 rodzin. Rozdaliśmy 119 paczek świątecznych  o wartości  7112 zł.  Żywność Z Unii Europejskiej otrzymało 107 

osób. Dofinansowaliśmy letni wypoczynek dla 16 dzieci (4100 zł). Kupiliśmy dziecku choremu  na serce odzież i buty. Rodzina oczekująca 

siódmego dziecka otrzymała  wyprawkę (łóżko, pościel, odzież i wózek). Dziewczyna otrzymała używany komputer.  Udzieliliśmy 5 pożyczek 

bezzwrotnych, kilkakrotnie wykupiliśmy  leki. Dwa razy zorganizowaliśmy agapę dla dzieci niepełnosprawnych. Bierzemy udział w organizo-

waniu parafialnego festynu. 

 
Parafia Św. Rocha w Jazgarzewie. 
 

Budżet – 14 095 zł.  

Zespół liczy 5 osób. 

Pod stałą opieką  mamy kilka rodzin. Opłacamy obiady dzieciom w szkole ( 6295 zł).  Wydajemy na plebanii biednym  dziennie kilka obiadów 

(wydaliśmy na ten cel 3900 zł ) Zorganizowaliśmy  paczki świąteczne dla 30 rodzin. Dofinansowaliśmy wakacje dla dzieci w kwocie 2000 zł. 

Udzieliliśmy kilka zapomóg (1900 zł). Kilkanaście razy zapłaciliśmy rachunki za światło  i gaz. 

 

Z dekanatu  piaseczyńskiego  8 parafii nie złożyło  sprawozdań  
 

DEKANAT PRUSZKOWSKI 
 
Parafia Narodzenia NMP w Komorowie 
 

Zespół liczy 8 osób 

Budżet – 20 347 zł. 

Działalność charytatywną prowadzimy wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Stałą pomocą materialną obejmujemy 37 

rodzin i kilka osób samotnych. Opiekowaliśmy się dwoma osobami chorymi na Parkinsona. Wypłacamy stałe zapomogi 50 – 80 zł miesięcznie.  

Wypłacono również kilkanaście zapomóg interwencyjnych: na opłacenie zaległych świadczeń ( gaz, światło, mieszkanie),   na zakup  książek i 

zeszytów, wizyty u lekarza, itp. Na zapomogi wydano 6645 zł. Na zakup lub refundację leków wydano 3465 zł.  Przygotowaliśmy po 120 paczek 

świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Na ten cel wydano 5657 zł.   Zorganizowaliśmy wigilię dla  osób samotnych w domu Zgromadze-

nia 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 mate-

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

sakramentu pojednania i Eucharystii. 



 12 

 
Parafia Św. Kazimierza w  Pruszkowie 
 

Zespół liczy 10 osób 

Budżet  14 000  zł 

Prowadzimy działalność w  pięciu  działach: ogólny, rozdawnictwa, chorych, dziecięcy i katechumenatu.  Opiekowaliśmy się 96 osobami 

chorymi. Wydaliśmy w roku ok. 400  paczek, w tym 300  żywnościowych -świątecznych.  Dofinansowaliśmy dożywianie dzieci w szkole,  

kolonie i pomoce szkolne dla 9 rodzin wielodzietnych. Ofiarowaliśmy rodzinom biednym: odzież, meble, środki czystości.  W okresach przed-

świątecznych 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 – 10 747 zł 

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

innych. Przygotowaliśmy  paczki żywnościowe dla 43 rodzin z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rozdajemy środki higieniczne 

oraz pieluszki otrzymane w darze.  Dofinansowaliśmy  kolonie dla 24  dzieci.  Sfinansowaliśmy zakup podręczników dla dzieci z  rodzin 

najuboższych Rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej kupujemy żywność, odzież i dajemy zapomogi. Zorganizowaliśmy  i sfinan-

sowaliśmy wyjazd  autokarem do Kościoła św. Stanisława Kostki, celem obejrzenia muzeum ks. J. Popiełuszki i do sanktuarium na ul. Zagór-

nej.  

Z dekanatu  raszyńskiego   7 parafii nie złożyło sprawozdań 

DEKANAT TARCZYŃSKI 
 
Parafia Zwiastowania NMP – Ojrzanów w Żelechowie 
 

Zespół liczy 15 osób 

Szczególna troską obejmujemy rodziny wielodzietne będące w trudnej sytuacji materialnej. Pod stałą opieką mamy 15 rodzin. W okresie przed-

świątecznym rodziny te otrzymały paczki żywnościowe a dzieci paczki ze słodyczami.  

 
Z dekanatu  tarczyńskiego   8 parafii nie złożyło sprawozdań  

DEKANAT WARECKI 
 

Z dekanatu  wareckiego  żadna z parafii nie  złożyła sprawozdania 

  
 

Opr. Alina Szczurówna 


