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SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI  

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 

W 2021 ROKU  

 
1. Dane parafii: 

Nazwa parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

Dekanat tomaszowski 

Rejon, do którego należy PZC Łódź 

Adres parafii ul. Słowackiego 13/19, 97-200 Tomaszów Maz. 

Telefon do parafii 44 – 724 - 13 - 93 

Imię i nazwisko Księdza Proboszcza Ks. kanonik Zygmunt Nitecki 

 
2. Dane Prezesa PZC: 

Imię i nazwisko Ewelina Musialik 

e-mail ewelina.musialik@onet.pl 

telefon 508-358-092 

 
3. Informacje o PZC: 

Rok powstania PZC 2014 

Liczba wolontariuszy w PZC 23 

Dzień i godziny otwarcia punktu środa 16.00 -17.30, sobota 9.30 – 11.00 

 
4. Proszę zaznaczyć, w których akcjach proponowanych przez Caritas uczestniczy PZC:  

□ Jałmużna Wielkopostna - TAK 
□ Wielkanocne Dzieło Caritas (Paschaliki, Chleb Miłości, Baranki) 
□ Torba Miłosierdzia 
□ Tornister pełen uśmiechów  - TAK 
□ Tytka Charytatywna - TAK 
□ Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (świece), 
□ Serce na gwiazdkę 
□ Drzewko Serc - TAK 
□ Zbiórka Żywności „Tak, pomagam” - TAK 
 

Proszę opisać przebieg poszczególnych akcji (liczba osób włączających się w działanie, jego forma, 

rezultaty działania, komu i w jaki sposób została udzielona pomoc): 

 
- udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna ” – zebrane środki finansowe przeznaczone były na zakup żywności 

do paczek 

- „ Tornister pełen uśmiechu” – zebrane artykuły szkolne zostały przekazane do Caritas w Łodzi, 2 dzieci z 

naszej parafii otrzymała wypełnione tornistry  

- 4 osoby objęte są programem Kart Biedronki na codzienne zakupy 

- udział w programie kart aptecznych 

- „ Tytka Charytatywna” – dzięki ofiarności parafian zostało wypełnionych 107 tytek ( żywnością i chemią) 
- „ Drzewko Serc” w ramach tej akcji 32 dzieci otrzymało paczki ( dzieci były typowane do paczek przez 

katechetów z każdej szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie parafii)   

- Zbiórka żywności „ TAK POMAGAM” – w realizacji tej akcji brało udział 14 wolontariuszy PZC – zebrana 

żywność i art. chemiczne przeznaczone są do paczek żywnościowych , pomoc w formie żywności ma charakter 

ciągły i systematyczny ( 1/3 zebranej żywności jest przekazywana do magazynu Caritas w Łodzi), 
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5. Czy Zespół podejmuje własne działania charytatywne? Jeśli tak, proszę je zaznaczyć w okienku  

i krótko opisać: 

□ wolontariat akcyjny  

□ wolontariat na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych, samotnych np.: pomoc w zakupach 4 osobom 

starszym, samotnym – 2 wolontariuszy 

□ wydawanie paczek żywnościowych dla ubogich w skali roku – wydano 176 paczek dla 36 środowisk ( 48 osób) 

w tym pomocą zostały objęte 4  osoby bezdomne, 3 osoby otrzymały pomoc interwencyjnie z poza terenu 

naszej parafii. 

Osoby bezdomne w zamian za pomoc w sprzątaniu terenu przykościelnego otrzymały pomoc w formie 

żywności, skorzystały z kąpieli i czystej odzieży 

□ współfinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży  

6. Czy Zespół podejmował działania charytatywne inne niż podane powyżej? 
 
□ Tak  

 

Jeśli tak, to proszę je wymienić i krótko opisać: 
 
-  4 wolontariuszy z naszego zespołu systematycznie odwiedza mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy  

ul. Jana Pawła II – czas spędzają na rozmowach, wspólnej modlitwie, 

 

- w dniach 11,12,13 sierpnia wolontariusze dowozili posiłek dla pątników 205 pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

 

- we wrześniu odbyło się spotkanie podopiecznych z ks. Proboszczem, podczas którego zostały poświęcone 

różańce, ks. Proboszcz zaprosił do wspólnego udziału w Nabożeństwach Różańcowych 

 

-  14 listopada obchodziliśmy V Światowy Dzień Ubogich – 35 osób otrzymało talon na obiad 

 

- systematyczna współpraca  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 

- współpraca z Fundacją Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego  

- współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Tomaszowie Mazowieckim – przekazywanie 

żywności, odzieży 

- wolontariusze naszego zespołu sprzątali sale kościelne   

- Zespół w ciągu roku prowadzi sprzedaż ozdób świątecznych, wianków , palm, książek, kredy i kadzidła, rogali. 

7. Zestawienie wpływów i wydatków: 

Rok  Stan konta na 01.01.2021r.          Wpływy         Wydatki                 Saldo 

2021 6374,76 23631,32                      21724,85 8281,23 

 

 

 
                                   24.01. 2022r. 

Data sporządzenia sprawozdania 
      Ewelina Musialik                           ks. Zygmunt Nitecki 

   Podpis Prezesa PZC                         Podpis Proboszcza 

 


