
Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas w Brzezinach za rok 2017  

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach liczy 10 osób.  

Działalność naszą określa Statut, zgodnie z którym podejmujemy i koordynujemy dzieła charytatywne 
o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Troszczymy się o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, zdrowotnej, społecznej i duchowej. Obecnie mamy na terenie naszej parafii 31 
podopiecznych, którym udzielmy pomocy.  

Działania przeprowadzone przez PZC: 

1. Święta Wielkanocne – przekazaliśmy 11 rodzinom paczki żywnościowe; 

2. Niedziela Bożego Miłosierdzia – przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy wśród parafian na 
rzecz ofiar wojny w Syrii. Zebranych zostało 2500 zł.  

3. Kremówki na urodziny św. Jana Pawła II - Rozprowadziliśmy wśród parafian 1200 
kremówek. Zebraliśmy 1400 zł.  

4. Dzień Dziecka – Z pomocą sponsora przygotowaliśmy dla dzieci kosz pełen cukierków. Każde 
dziecko przy wyjściu z kościoła otrzymało słodki upominek. 

5. Zbiórka pieniędzy na poszkodowanych w wichurze - Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy 
na pomoc poszkodowanym w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które 
przeszły nad Polską. Zebranych zostało 2270 zł. 

6. Kolonie letnie z Caritas – Dofinansowaliśmy dla 5 dzieci pobyt na koloniach letnich 
organizowanych przez Caritas Diecezjalny. Dofinansowanie wyniosło 1000 zł. 

7. Zakup węgla dla osoby podopiecznej – dla naszej podopiecznej zakupiliśmy tonę węgla. 
Koszt 820 zł. 

8. Wspomnienie patronki PZC bł. Bernardyny Jabłońskiej – Odwiedziliśmy podopiecznych 
hospicjum w Miechowie. Po mszy św. spotkaliśmy się przy pysznej kawie i ciasteczku z 
siostrami Bernardynkami, które opowiedziały nam o posłudze jaką pełnią w hospicjum. 

9. Tornister pełen uśmiechów – Przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów szkolnych wśród 
wiernych. Pięcioro dzieci, które są pod opieką PZC otrzymało wyprawki szkolne. 

10. Świętych malowanie – Zespół Caritas był współorganizatorem konkursu. Ufundowaliśmy 
nagrody w postaci słodyczy i gadżetów, a dla trójki laureatów pobyt w Rancho Kocieczyn. 

11.  Światowy Dzień Ubogich - Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas z Brzezin wzięli 
udział w obchodach I Światowego Dnia Ubogich. Uroczystość odbyła się w Schronisku dla 
Bezdomnych w Kielcach. Dostarczyliśmy podopiecznym  schroniska pościel, koce a także 
żywność. 

12. Boże Narodzenie – przekazaliśmy 11 rodzinom paczki żywnościowe. 

13. Paczki świąteczne dla osób chorych – wraz z ks. Proboszczem odwiedziliśmy 16 chorych 
naszej parafii. Prócz świątecznych życzeń i pasterskiego błogosławieństwa chorzy otrzymali 
upominki przygotowane przez Zespół Caritas wspólnie z zuchami Szkoły Podstawowej w 
Brzezinach i wolontariuszami  Szkolnego Koła Caritas. 

14. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Zespół Caritas jest zaangażowany w 
dystrybucję żywności unijnej dla 250 osób. W 2017 roku wydaliśmy prawie 11 ton żywności. 



15. Działania towarzyszące – w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014 - 2020 organizujemy 
Warsztaty z Edukacji Ekonomicznej, Niemarnowania żywności oraz Kulinarne dla osób 
pobierających żywność unijną. 

Ponadto: 

1. Na bieżąco rozprowadzamy odzież wśród potrzebujących;  
2. Opiekujemy się rabatkami przy parkingu, wzdłuż ogrodzenia cmentarza a także kwiatami w 

donicach przy kościele.  
3. Pomagamy przy pracach porządkowych wokół kościoła i w kościele. 

Do skarbony Caritas, stojącej w kościele wrzucono 523, 17 zł.  

Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, serdecznie dziękujemy. 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco publikujemy 
przeprowadzane akcje i ogłoszenia. Znajdziecie nas wpisując @caritas.brzeziny. 


