
Parafialny Zespół Caritas rozpoczął swoją działalność 1 października 1992r. na 

podstawie decyzji ówczesnego proboszcza ks. prał. Stanisława Słowika, zatwierdzonej przez 

Pasterza Diecezji Rzeszowskiej J.E.Ks.Bp Kazimierza Górnego.  

Skład osobowy Zespołu na przestrzeni 22 lat działalności ulegał zmianom. 

Obecnie Zespół liczy 9 osób świeckich-wolontariuszy, którzy w swym działaniu podlegają 

kierownictwu proboszcza parafii – obecnie ks. Józefa Kandefera. 

Działalność Zespołu Caritas – to działalność charytatywna oparta na miłości  

i miłosierdziu względem drugiego człowieka potrzebującego pomocy i wynika z Ewangelii  

i przykazania miłości Boga i bliźniego, co jest najgłębszą motywacją w tej działalności. 

Należy wyróżnić cztery zasadnicze kierunki działania Zespołu, a mianowicie: 

 organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy rzeczowej i pieniężnej dla 

potrzebujących wsparcia w naszej wspólnocie parafialnej (pomoc rzeczowa, pomoc 

pieniężna, częściowe pokrywanie kosztów wypoczynku wakacyjnego dzieci, 

wyjazdów na oazę, stypendiów dla zdolnej młodzieży), 

 uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną i Caritas Polska. 

 kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych m.in. pomoc  

w organizowaniu parafialnego spotkania opłatkowego, Światowego Dnia Chorego, 

składanie darów ofiarnych na uroczystej Mszy Św. Odpustowej w święto Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, 

 formację samych wolontariuszy – rozwój duchowy, religijny członków Zespołu. 

Środki finansowe niezbędne do realizacji dwóch pierwszych kierunków działania 

pozyskiwane są od wiernych poprzez ofiary zbierane do puszek i dotyczą konkretnych zadań, 

m.in. pomocy poszkodowanym przez powódź, trąby powietrzne, zdarzenia losowe. Są to 

głownie zadania podejmowane przez Caritas Diecezjalną i Caritas Polska, w których 

uczestniczą również Parafialne Zespoły Caritas. 

Źródłem środków finansowych na wsparcie potrzebujących w naszej wspólnocie 

parafialnej są ofiary wiernych składane przy rozprowadzaniu przez Zespół baranków 

wielkanocnych, świec paschalnych, wigilijnych, chlebków w Wielki Czwartek, skarbonek 

wielkopostnych, serduszek piernikowych w święto drugiego patrona naszej Parafii 

św. Floriana, cegiełki na wakacyjny wypoczynek dzieci w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. 

Udzielanie pomocy rzeczowej to rozdzielnictwo artykułów żywnościowych 

przydzielanych przez Caritas Diecezjalną z rezerw Banku Żywności. 



W ramach formacji charytatywnej członkowie Zespołu uczestniczą, co rok  

w rekolekcjach wielkopostnych PZC w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym 

w Myczkowcach, w miesiącu październiku - w dekanalnych spotkaniach różańcowych, 

a także, co roku w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników i Wolontariuszy Caritas do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Ponadto odbywają się w naszej parafii comiesięczne spotkania zwyczajne członków 

Zespołu. Poprzedzane są one uczestnictwem we Mszy Św. i Nowennie do MBNP a kończą 

wspólną modlitwą.  

Tematy omawiane na spotkaniach, to sprawy organizowania i świadczenia pomocy na rzecz 

ubogich i potrzebujących wsparcia a także sprawy dotyczące samych członków Zespołu-

wolontariuszy. Chodzi tutaj o pogłębianie i umacnianie wiary koniecznej przy realizacji 

podjętych zadań, co pomaga we właściwym rozumieniu zaangażowania się w dzieła 

miłosierdzia. Służy temu wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego a także wyjaśnianie 

tematów zawartych w materiałach formacyjnych PZC na dany rok liturgiczny.  

Spotkaniom przewodniczy zawsze Ks. Proboszcz, który udziela Zespołowi wszelkiej pomocy, 

cennych rad i wskazówek, za co Zespół składa Mu serdeczne podziękowania. 

 

 Równie serdeczne podziękowania kieruje Zespół do Ks. Prałata Stanisława Słowika – 

Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej za jego utworzenie, pomoc w działalności, 

życzliwość a także za ciągłe przedstawianie nas członków Zespołu wobec innych 

Parafialnych Zespołów jako „swoje parafianki”.  

 

Zapraszamy wiernych do wstapienia do naszego Zespołu aby razem działać dla dobra 

Kościoła i naszej wspólnoty parafialnej.  

 

    Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas 


