Parafialny Zespół Caritas
przy parafii NMP Królowej Polski na Woli Justowskiej w Krakowie.
Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii powstał w listopadzie 2008r. Opiekunem jest ks.
Proboszcz Roman Łędzki, a członkiem honorowym s. Romana ze Zgromadzenia Sióstr Córek
Bożej Miłości. Zespół nasz liczy 14 osób, które chętnie służą pomocą chorym i potrzebującym.
Spotykamy się raz w miesiącu ( tj. w III wtorek każdego m-ca ), rozpoczynamy Mszą św., a
następnie spotkanie wszystkich członków na plebani.
1). Nasza działalność to:
- rozprowadzanie świec adwentowych i baranków wielkanocnych;
- zakup artykułów, przygotowywanie i rozwożenie paczek świątecznych na Święta Bożego
Narodzenia i Wielkanoc dla osób chorych i potrzebujących w naszej parafii;
- organizujemy raz w roku "Dzień Chorych" ( jest to niedziela w ok.17-ego czerwca - św.
Alberta), który rozpoczyna się Mszą św. w godzinie Miłosierdzia z Sakramentem Namaszczenia
Chorych, a następnie "Agapą" w dużym spichlerzu;
- wspieramy finansowo rodzinę wielodzietną ( 9-cioro dzieci) na wyjazd wakacyjny;
- zakupienie osobie potrzebującej opału na zimę;
- wykupienie recepty bezdomnemu z naszej parafii;
- współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Dzielnicy Krowodrza;
- włączamy się w działalność Caritasu Archidiecezji Krakowskiej uczestnicząc w spotkaniach,
pielgrzymkach i rekolekcjach.
2). Pozyskiwanie środków:
- z nadwyżki ( po odprowadzeniu należności do Caritasu) kwoty uzyskanej z rozprowadzonych
świec adwentowych i baranków wielkanocnych;
- ze zbiórki do "puszek" pod Kościołem ( dwa razy w roku);
- wpłaty od dzieci rodzin z Domowego Kościoła, które podczas rekolekcji organizują
przedstawienia i kwestują na cele naszego PZC;
- wsparcie finansowe od ks. Proboszcza.
3). Materialnie wspierają nas:
- cukiernicy z naszej parafii, którzy dostarczają ciasto do paczek świątecznych i na " Dzień
Chorego";
- Firma " LOBO ", w której zaopatrzyliśmy się w większą część artykułów spożywczych do
paczek, a część artykułów została ufundowana przez p. Prezesa w/w Firmy.

Ksiądz Proboszcz wraz z Zarządem Parafialnego Zespołu Caritas naszej parafii serdecznie
dziękują za wsparcie dla chorych i potrzebujących, polecamy wszystkich dobroczyńców Bożemu
Miłosierdziu i św. Faustynie naszej Patronce.
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