
Sprawozdanie z działalności Parafialnego 

Zespołu Caritas w roku 2022 

 

 

 

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej 

służcie sobie nawzajem takim darem, jaki 

każdy otrzymał. (1 P 4,10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parafialny Zespół Caritas w 2022 r. podjął następujące działania: 

I. 16 stycznia – kolędowanie z Seniorami 

     

 

II. Kwiecień – pomoc dla Ukrainy 

 

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” (Jan Paweł II) 

 

 

 

► Przygotowano i wysłano 95 paczek. 

     ► Łączna waga darów – 1700 kg. 

► Zbiórka finansowa – 2650 zł. 

 



III. Kwiecień – przygotowanie wielkanocnych stroików 

 

 

 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25, 40) 

 

►Przygotowano 110 stroików. 

►Wkład finansowy PZC ok. 500 zł.  

►Zebrano 2840 zł.  

►Cała kwota – 2840 zł – została przekazana na wsparcie leczenia  

     6-letniego Bartusia. 

 

IV. Marzec/kwiecień – baranki wielkanocne 

   ► Zebrano 1310 zł na pomoc dzieciom. 

 



V. Lipiec – „Margaritki”, czyli gorzkowskie pierniki 

 

 

 

 

►Przygotowano ponad 200 pierników. 

►Wkład finansowy PZC ok. 450 zł. 

►Zebrano 1670 zł.  

►Zebrane pieniądze przeznaczono na 

wsparcie jednej z parafii na Ukrainie. 

 

VI. 10 lipca – grillowanie z Seniorami  

 



VII. Akcja „ZNICZ” 

 

 

►Przygotowano ok. 250 zniczy z recyklingu. 

►Zebrano 2818 zł. 

►Koszt wkładów 770 zł. 

►Zebrane pieniądze przeznaczono na ufundowanie stypendium dla  

dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskim statusie materialnym w 

ramach programu Caritas „SKRZYDŁA”. 

 

VIII. Listopad – Smaki codzienności i świętości – realizacja 

mikrograntu „Senior Caritas 2022” w kocie 3000 zł 

przyznanego PZC na drodze konkursu. 

 

 



A. 13 listopada w ramach uzyskanego grantu zorganizowano w 

domu parafialnym spotkanie integracyjne dla Seniorów pod 

nazwą „Smaki codzienności. 

 

 

 

 

B. 26 listopada zrealizowano drugą część projektu „Smaki 

codzienności i świętości” – pielgrzymka do Krakowa pod 

hasłem „Śladami polskich świętych i błogosławionych”. 

 



IX. Grudzień – Wigilijne dzieło pomocy dzieciom  

 

 ►Zebrano 3225 zł.  

 

X. Program na codzienne zakupy 

 

►Program realizowano od 01.04.2022 do 31.01.2023. 

 ►Z programu skorzystało 10 seniorów z naszej parafii. Otrzymali   

             Oni comiesięczne wsparcie na zakupy w kwocie 160 zł.            

     

XI. Program „Rodzina rodzinie” 

 

 

 ► Nasza parafia wspierała rodziny z Syrii, przekazując 

miesięcznie ok. 250 zł.   

 

 



 

PODZIĘKOWANIA 

Pragniemy serdecznie podziękować Wam – Drodzy Parafianie – za 

życzliwość, miłe słowa i przyjazny uśmiech oraz hojne wsparcie wszelkich działań 

organizowanych przez PZC. Cieszymy się, że przeprowadzane przez nas zbiórki i 

akcje spotykają się z ciepłym przyjęciem z Waszej strony.  

Dziękujemy Seniorom, którzy odpowiadają na nasze zaproszenia i coraz 

liczniej uczestniczą w spotkaniach integracyjnych – letnie grillowanie i zimowe 

kolędowanie – organizowanych w domu parafialnym.   

 
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć naszemu Księdzu 

Proboszczowi Sławomirowi Sarkowi, z którego inicjatywy – dwa lata temu – 

powstał Parafialny Zespół Caritas! Dziękujmy Ci, Drogi Księże Proboszczu, za: 

opiekę i prowadzenie, spotkania formacyjne, wsparcie merytoryczne, wszelkie 

wskazówki i pomysły, zaangażowanie oraz poświęcony nam czas.  

Dziękujemy również Księdzu Wikariuszowi Michałowi Krężelowi za 

obecność, słowa wparcia, uśmiech i wszelką pomoc. 

 

 
 

Nie jest łatwo być wzorowym uczniem Chrystusa. Do ideału nam daleko. Wiemy 

jednak, że zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, to dobry kierunek!!! 

Każdy z nas winien mieć serce otwarte na wszelkiego rodzaju „biedę”, którą 

dotknięty jest drugi człowiek. Jesteśmy zobowiązani iść drogą „otwartych oczu”, 

czyli umieć patrzeć, dostrzegać i rozpoznawać problem bliźniego, aby w 

konsekwencji okazać właściwą pomoc i przezwyciężyć zło, które go dotyka. 

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus podkreślił, iż wszyscy jesteśmy 

powołani do miłości i miłosierdzia, albowiem: „Tak, jak kocha Ojciec, tak też 

powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, 

by być miłosierni: jedni wobec drugich”.  

 

Niech zatem Duch Święty pomaga nam w odkrywaniu naszych darów i 

zdolności do służby bliźniemu! 

 

Parafialny Zespół Caritas 


