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1. Streszczenie wniosków z części I Spotkania (Część formacyjna na którą przygotowany  jest 
konspekt) 
 

„Parafia wspólnotą i szkołą miłosierdzia” 
 
 Jak jest? 
 
Parafia jako wspólnota ludzi wierzących, troszczy się o potrzeby swoich członków, 
szczególnie tych najuboższych. Organem koordynującym działania pomocy jest 
Parafialny Oddział Caritas. W naszej parafii taki Oddział istnieje. Pracuje w nim na 
zasadzie wolontariatu 12 osób. Również istnieją 2 Szkolne Koła Caritas przy szkole w 
Straszęcinie i Grabinach. Łącznie działa w nich ok. 60 dzieci i młodzieży. 
POC naszej parafii organizuje następujące akcje charytatywne: 
 
- Akcja „Znicz” – w okresie uroczystości Wszystkich Świętych 
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – w Adwencie 
- Sprzedaż baranków wielkanocnych i paschalików – Wielki Post 
- Sprzedaż  Chlebków Miłosierdzia – w Tygodniu Miłosierdzia 
- Akcja „Kilo” – 2 x w roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
- Okolicznościowe zbiórki do puszek  
- Pomoc w rozliczaniu PIT i przekazywaniu 1% na cele Caritas 
- Talony na zakupy w „Biedronce” 
- Skarbonka św. Antoniego 
- Składki na ślubach 
 
Fundusze na działalność POC są pozyskiwane ponadto z następujących źródeł: 
- ze składki w środę popielcową (w części, która pozostaje w parafii) 
- od prywatnych ofiarodawców 
- od Caritas Diecezji Tarnowskiej 
 
Fundusze te przeznaczane w większości na zapomogi finansowe (pomoc w wypadki 
klęsk losowych, dofinansowanie zakupu leków itp.) oraz na dofinansowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Stałą opieką Caritas jest objęte 42 rodziny naszej parafii 
 



 
Jak powinno być? 
 
W każdej parafii powinien istnieć Parafialny Oddział Caritas, ale cała wspólnota 
powinna włączać się w dzieła charytatywne. W naszej parafii np. podczas Akcji „Kilo” 
ludzie robią większe zakupy aby podzielić się z potrzebującymi. Tak samo dzieje się w 
przypadku zbiórek do puszek na pomoc osobom poszkodowanym w różnych 
wypadkach losowych np. pożar.  
POC może także współpracować z instytucjami samorządowymi i innymi 
organizacjami społecznymi świadczącymi pomoc osobom potrzebującym 
 
Co robić aby było dobrze? 
 
Należy uwrażliwiać członków parafii na potrzeby ubogich. Zachęcać nie tylko do 
ofiarności materialnej, ale także do aktywnego uczestnictwa w pracy Parafialnego 
Oddziału Caritas. Organizować tak jak do tej pory różne akcje, mające na celu pomoc 
biednym. Pomagać w tworzeniu nowych dzieł charytatywnych na terenie parafii. 
Współpracować z organizacjami świadczącymi pomoc osobom potrzebującym (np. 
hospicjum – prelekcja na temat opieki nad obłożnie chorymi w domu) 
Zezwolić na organizowanie zbiórki do puszek na leczenie chorych dzieci nawet spoza 
parafii (jeśli mają pozwolenie Ks. Biskupa) 
Rozwijać różne formy nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia oraz kultu świętych 
szczególnie odznaczających się tą cnotą (św. Brat Albert, św. Matka Teresa z Kalkuty) 
 
 

2. Konsultacje: 
Wybrane fragmenty z propozycji Regulaminu Parafialnego Zespołu Caritas 
     1/ Powołanie i siedziba Zespołu 
          10. Członkami Zespołu mogą być wszyscy pełnoletni parafianie, którzy w  
                sposób stały i zorganizowany decydują się wspierać działalność 
                charytatywną parafii. 
                W wyjątkowej sytuacji członkiem Zespołu może być osoba spoza parafii 
                 pod warunkiem, że proboszcz parafii jej pochodzenia nie zgłosi  
                 sprzeciwu. 
         11.  Członkowie Zespołu pełnią swoją posługę w sposób nieodpłatny na  
               czas nieokreślony. Zespół może pokrywać koszty, które ponoszą jego 
               członkowie, ale tylko związane bezpośrednio z wykonywanymi  
               zadaniami charytatywnymi. 
Nasze uwagi: 

               W wyjątkowych sytuacjach członkami Zespołu mogą być także osoby  
                niepełnoletnie za zgodą rodziców i ks. Proboszcza 
 
 
 



      2/ Formacja charytatywna i duchowa członków Zespołu 
            1. Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania 
              zwyczajne członków Zespołu obejmujące: 
               a/ formację duchową 
               b/ formację charytatywną (metodyczną) 
               c/ sprawy bieżące 
Nasze uwagi: 
         Zgadzamy się z powyższym 
 
    3/ 2. Przynajmniej raz w roku cały Zespół powinien uczestniczyć  
             w parafialnym lub dekanalnym dniu skupienia dla członków  
             i wolontariuszy Caritas (Dekanalnym koordynatorem działań Caritas 
             i duszpasterzem charytatywnym jest w diecezji tarnowskiej  
             każdorazowy wicedziekan. Jego obowiązkiem jest stała troska o sprawy 
             Caritas w cały dekanacie) 
        3. Przynajmniej raz na dwa lata delegowana (e) przez Zespół osoba (y) 
            powinna (y) wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjno-szkoleniowych 
            organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej 
Nasze uwagi: 
         Zgadzamy się z powyższym 
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