
S³ów parê o naszym Zespole Charytatywnym

Szkoda, ¿e nie przysz³a pani w czwartek - wtedy wszyscy jesteœmy. Mamy kawê zaparzon¹ a i
czasem jakieœ ciastko siê pojawi - mówi pani Maria - szefowa naszego parafialnego zespo³u cha-
rytatywnego. My zawsze w czwartki o 10.00 tutaj siê spotykamy. Robimy wydawkê, rozmawia-
my. Jest te¿ trochê roboty papierkowej. No a w ka¿dy pierwszy czwartek odwiedza nas Ksi¹dz
Proboszcz.

Dziwiê siê, jaka to w pomaganiu ludziom mo¿e byæ robota papierkowa? W tym momencie pani
Maria wyci¹ga z szafy zeszyt, gdzie skrupulatnie spisane s¹ podliczane kwoty z rejestracj¹ celu,
na jakie zosta³y wydane. Dostajê te¿ do rêki sprawozdania…

A co trzeba mieæ, na co siê nastawiæ, by móc w³¹czyæ siê do tej grupy?
Myœlê, ¿e czas i ochotê - odzywa siê pan Leszek. No i jeszcze, trochê samozaparcia, by nie zra¿aæ siê

trudnoœciami. Ja opiekujê siê chorymi. Oni czasem potrzebuj¹ tylko z kimœ posiedzieæ. S¹ bardzo sa-
motni. No, i nieraz trudnych spraw trzeba siê nas³uchaæ…

A, bo pan Leszek to w³aœciwie jest takim wolontariuszem - œmieje siê pani Maria. On i parê godzin
potrafi byæ u chorego. To nie jest regu³a w zespole charytatywnym. Ka¿dy pomaga w miarê w³asnych
mo¿liwoœci. Mamy te¿ przecie¿ swoje rodziny. Pomagamy tyle w domu na ile jest to potrzebne, bo
mamy te¿ trochê dzia³ania w koœciele.

No, ale chorych i samotnych jest w naszej parafii du¿o - kontynuuje pan Leszek. Wiem, ¿e maj¹ oni
nieraz opiekunki z MOPS-u, ale te panie czêsto nie maj¹ czasu, by poza swoimi obowi¹zkami jeszcze
np. wyjœæ z taka osob¹ na spacer. Mnie siê ju¿ zdarzy³o, ¿e by³em proszony przez MOPS, by opiekunkê
wspomóc.

Rozumiem, ¿e w zespole macie rozeznanie, gdzie i kto jest potrzebuj¹cy?
No tak, szczególnie w wypadku tych samotnych, staramy siê ka¿dego miesi¹ca zadbaæ, by mogli oni

przyj¹æ kap³ana z Najœwiêtszym Sakramentem, a co najmniej 2 razy w roku odwiedzamy ich i obdaro-
wujemy paczkami œwi¹tecznymi - uruchamia siê pani Maria. Wtedy tez zdarza siê, ¿e i d³u¿ej posiedzi-
my, porozmawiamy.

No i mamy ju¿ dobre rozeznanie, w którym bloku jest portier a w jakim s¹ stale drzwi na oœcie¿
otwarte - œmieje siê pan Leszek.

A co daje satysfakcjê?
Fajnie jest, gdy widzimy, ¿e nasza pomoc przynosi efekty, gdy ludzie siê od niej nie uzale¿niaj¹. Na

przyk³ad pamiêtam, jak kiedyœ pomagaliœmy rodzinie wielodzietnej. Po czasie, przy okazji kolejnej
paczki ojciec tej rodziny powiedzia³, ¿e ju¿ za pomoc dziêkuje, ju¿ sobie radz¹ i dobrze, gdyby tê
paczkê podarowaæ bardziej potrzebuj¹cym. Takie sytuacje pomagaj¹ zachowaæ poczucie sensu tego, co
siê robi.

No, bo rzeczywiœcie bardzo trudno jest nie poddawaæ siê chwilom zw¹tpienia, gdy chce siê pomóc,
rozmawia siê, a dana osoba nadal uparcie nie podejmuje w³asnego wysi³ku by coœ zmieniæ. Mam takie
doœwiadczenia, gdy np. w grê wchodzi sk³onnoœæ do nadu¿ywania alkoholu… ¿ali siê pan Leszek.

Jak wygl¹da praca zespo³u tutaj w koœciele?
Robimy akcje oko³o œwi¹teczne - np. paczkowanie i sprzeda¿ op³atków czy œwiec, ale te¿ akcje

zbierania ofiar dla potrzebuj¹cych. To z tych funduszy organizujemy pomoc. W czwartki rozdajemy
¿ywnoœæ i s¹ wyp³acane drobne kwoty tym, którzy s¹ w trudnej sytuacji. O tym, komu mo¿na wyp³acaæ
decyduje ksi¹dz proboszcz na podstawie przedstawionych dokumentów. Na wszystko mamy potwier-
dzenia. Robimy te¿ akcje w przypadku ró¿nych tragedii, jak np. teraz pomoc dla Haiti. - opowiada pani
Maria.



Spotykamy siê w czwartki, ale jak jest potrzeba, to pani Maria dzwoni i uruchamiamy siê, by np.
dy¿urowaæ przy zbiórce w niedzielê po mszach œw. - kontynuuje pan Leszek.

Zespól na dzieñ dzisiejszy liczy 8 osób. Robimy tyle, na ile pozwalaj¹ nam mo¿liwoœci. Zapraszamy
wiêc wszystkich chêtnych do w³¹czenia siê - zachêca pani Maria.

Parafialny Zespó³ Charytatywny jest, zgodnie z instrukcj¹ Episkopatu, zorganizowan¹ form¹
realizacji obowi¹zku œwiadczenia mi³osierdzia na sposób wspólnotowy. Taki obowi¹zek ci¹¿y na
wszystkich cz³onkach wspólnoty parafialnej. Jestem zatem wspó³odpowiedzialna za to, by ka¿da
osoba z mojej parafii mog³a czuæ siê zaopiekowana i nie pozosta³a sama ze swymi trudnoœciami.
Zespó³ charytatywny poprzez organizowan¹ pomoc pozwala mi siê w³¹czyæ do niej poprzez np.
zbierane ofiary materialne. Mogê jednak te¿ i sama ofiarowaæ czas i uwa¿noœæ na to, co dzieje siê
wokó³ mnie. Pan Leszek np. ofiaruje sw¹ cierpliwoœæ i czas chorym. A co ja posiadam, czym
mog³abym siê podzieliæ? Mo¿e w³aœnie moje w³¹czenie siê do zespo³u pomo¿e rozwin¹æ lub otwo-
rzyæ kolejne obszary pomocy w naszej wspólnocie?

Dziêkujemy Wam za tak piêkn¹ s³u¿bê dla biednych!
B.K.


