Podziękowanie

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne

 Wypłacono zapomogi w sytuacjach losowych
3 rodzinom/osobom na łączną kwotę 600,00 zł.
 W ramach akcji Caritas Embargo przekazano 500 kg jabłek 28
rodzinom i osobom samotnym.
 Przekazano rogale „świętomarcińskie” do Kuchni
charytatywnej przy ul. Kasprowicza.

Wydatki
na wyżej wymienioną pomoc wyniosły łącznie 21 477,08 zł.

podziękowanie wszystkim darczyńcom i osobom
wspierającym naszą działalność w roku 2015.

Źródła finansowania pomocy

To dzięki Państwa otwartym sercom mogliśmy

 Kwesty: w dniu 1.03 na pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych
oraz w dniu 27.09 na obiady dla dzieci
 Ofiary złożone do skarbony: na akcję Wyprawka dla żaczka
oraz na pomoc świąteczną z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 Indywidualne ofiary Parafian
 Wpływy z rozprowadzania kremówek „papieskich” i rogali
„świętomarcińskich”
 Wpływy z rozprowadzania kartek i stroików świątecznych
przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem
 Część wpływów z akcji ogólnopolskich Caritas: rozprowadzania
paschalików oraz świec wigilijnych
 Dwie dotacje Rady Osiedla na pomoc świąteczną
 Dary rzeczowe w ramach akcji „Wyprawka dla żaczka”

udzielić pomocy najbardziej potrzebującym
parafianom.

Bóg Zapłać !

Informacja o działalności Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii Macierzyństwa NMP we Wrocławiu w 2015 r.

Inne działania

 Przez 10 miesięcy finansowaliśmy obiady w 2 szkołach dla 15
dzieci w szczególnie trudnej sytuacji, wytypowanych przez
pedagogów szkolnych – koszt 10 862,42 zł.
 W ramach akcji Caritas „Wyprawka dla Żaczka” we wrześniu
wydano 33 dzieciom plecaki w pełni wyposażone w artykuły
szkolne. 17 plecaków otrzymaliśmy od Caritas; pozostałe
plecaki oraz większość wyposażenia zostały ofiarowane przez
Parafian. Zakupiliśmy tylko brakujące artykuły na kwotę 1
437,58 zł.

 Wykonanie stroików Wielkanocnych i rozprowadzanie kartek i
stroików w okresie Wielkiego Postu
 Rozprowadzanie kremówek „papieskich” z okazji rocznicy
Kanonizacji Św. Jana Pawła II
 Rozprowadzanie rogali „świętomarcińskich”
 Wykonanie stroików Bożonarodzeniowych i rozprowadzanie
kartek i stroików w okresie Adwentu
 Pełnienie cotygodniowych dyżurów we wtorki w g. 9-10
począwszy od IX 2015
 Co miesiąc wpłacaliśmy na utrzymanie 1 dziecka w ośrodku dla
trędowatych Jeevodaya w Indiach
 Współpraca z Radą osiedla Popowice-Kozanów-Pilczyce

Pomoc chorym

Udział w ogólnopolskich akcjach Caritas

 11 lutego odbył się Dzień Chorego (Msza św. z Sakramentem
Namaszczenia Chorych oraz spotkanie z poczęstunkiem i
występem chóru parafialnego). Brało udział ok. 70 osób.
 W okresie VII-XII dofinansowano wykupienie lekarstw 14
osobom chorym, na łączną kwotę 2 157,08 zł.
 Członkowie zespołu odwiedzali osoby chore i pomagali w ich
potrzebach

 Rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 Rozprowadzanie paschalików Wielkanocnego Dzieła Caritas.
 Uczestnictwo w akcji Ping-Pong Skarbów (zbiórka wycofanych
monet i banknotów na zakup stołów pingpongowych dla
świetlic środowiskowych).
 Udział członków Zespołu w akcji „Kromka chleba” (przemarsz z
Katedry i festyn na Rynku)
 Zorganizowanie w ramach akcji „Kromka chleba” w naszym
kościele wystąpienia piekarzy o chlebie i poszanowaniu
żywności

Udzielona pomoc
Pomoc dzieciom

Pomoc ubogim
 Z okazji Świąt Wielkanocnych przekazano talony żywnościowe
57 rodzinom i osobom samotnym na łączną kwotę 3 160,00 zł.
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazano talony
żywnościowe 54 rodzinom i osobom samotnym na łączną
kwotę 3 260,00 zł.

