Powitanie
Ekscelencjo, nasz Najdostojniejszy Pasterzu!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas.
Starożytna maksyma chrześcijańska mówi: Ubi Petrus ibi Ecclesia (gdzie Piotr,
biskup, tam Kościół),
Przybycie Księdza Biskupa do naszej parafii, przypomina
rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł
odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich
ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi.
Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, pragniemy
tak postrzegać Twoją – Księże Biskupie pasterską posługę.
SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA
Ekscelencjo, ks. Dziekanie, Kochani Bracia i Siostry
Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii 25 marca 2006
roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Piotra Skuchę.
Posługę w tej parafii rozpocząłem kilka tygodni później, w Wielki
Czwartek.
W parafii jest ok. 1400 rodzin. Parafia ma charakter miejski. Nikt nie
uprawia ziemi, a ludzie pracują przede wszystkim w miejscowych
zakładach pracy.
Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych,
zwłaszcza Eucharystii. Cieszę się, że na przestrzeni ostatnich lat,
wzrasta liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.- ok. 40% i
przyjmujących komunię świętą, wielu codziennie. Niestety smutkiem
napawa fakt, że nadal ponad 60 % mieszkańców parafii nie korzysta z
niedzielnej Eucharystii.
Przedmiotem naszej szczególnej troski duszpasterskiej jest S. Pokuty.
Służymy codzienną posługą w konfesjonale przed i w czasie każdej
Eucharystii. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok
Liturgiczny. W roku bieżącym często w naszym przepowiadaniu
powracał temat: „ Kościół naszym domem”. Już dziś włączamy się
duchowo w rok Wiary, który rozpoczął się kilka tygodni temu w całym
kościele.
Każdego roku w Adwencie i Wielkim Poście organizowane są rekolekcje.
W każdy pierwszy piątek miesiąca regularnie odwiedzamy z komunią św.

ok. 50 chorych i starszych naszych parafian. W każdy I piątek b. wielu
wiernych, dzieci, młodzieży, dorosłych korzysta z S. Pokuty i Pojednania.
Odprawiane są nabożeństwa: różańcowe, majowe, czerwcowe. W
Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W każdym
tygodniu parafianie licznie gromadzą się w środy na Nowennie do MB
Nieustającej Pomocy i w piątki na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego,
w czasie których głosi się słowo Boże. Szczególnie piękne w naszej
świątyni są nabożeństwa Fatimskie, a także Roraty, które o g. 6.45
gromadzą kilkuset wiernych, w tym b. dużo dzieci. Na uwagę zasługuje
także, aby wspomnieć przeżycia Triduum Paschalnego oraz uroczystości
odpustowych 14. 09. ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego i 27.06. ku
czci NMP Nieustającej Pomocy. Dni te gromadzą b. wielu wiernych,
którzy czynnie angażują się w przygotowanie liturgii i przez wspólne
świętowanie, wszyscy bardziej odkrywamy, rozumiemy i czujemy, że
kościół jest naszym domem.
Na terenie naszej parafii jest SP i Gimnazjum. Na uznanie zasługuje
dobry kontakt i współpraca dyrekcji i grona pedagogicznego z kościołem,
kapłanami. Proboszcz jest zapraszany na różne uroczystości szkolne.
Dzieci naszej parafii co roku przygotowują jasełka bożonarodzeniowe.
W parafii co roku trwa katecheza i przygotowanie dzieci do I Komunii
św.. Równolegle prowadzona jest katecheza i spotkania z rodzicami tych
dzieci. Systematycznie przygotowujemy młodzież do bierzmowania. Od
4 lat prowadzone były kursy przedmałżeńskie oraz poradnia
przedmałżeńska.
Duszpasterstwo parafialne poprzez pokorną modlitwę i swoją
działalność wspierają różne grupy, które zaprezentują się po Mszy św.
Na stałe zagościła w naszej wspólnocie gazetka parafialna „Głos
Parafialny” wydawana w nakładzie 200 egz.. Natomiast od trzech lat
parafianie, także i ci którzy są za granicą, mogą śledzić najnowsze
wydarzenia z życia parafii na naszych stronach internetowych i słuchać
wszelkich nabożeństw na żywo, dzięki systemowi multimedialnemu.
Zagrożenia jakie dostrzegamy w parafii: 1)niż demograficzny i proces
starzenia się parafii- 2) Migracja zarobkowa i bezrobocie 3) zwiększająca
się liczba małżeństw niesakramentalnych i konkubinatów 4) bardzo duża
ilość innowierców( ok. 10% na 4150 mieszkańców)5) Nie bez znaczenia
jest także pojawienie się na naszym terenie naszych braci chińczyków i
obawa przed ewentualną współpracą i życiem ze sobą.
Wyzwania:

1) nieustanna troska o dzieci i młodzież.

2) troska o rodziny- zwłaszcza młode rodziny; 3) zwyczajna posługa
duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi z
Ewangelią
Wspólnota parafialna korzysta z sakramentów i funkcjonuje w
konkretnej rzeczywistości zewnętrznej i materialnej. Czas od ostatniej
wizytacji, to także okres remontów i inwestycji parafialnych.
W 2006 r.
- zakupiliśmy organy elektroniczne firmy ALHBORN, które już wcześniej
były zamówione
- w połowie ogrodu parafialnego wyburzyliśmy stare budynki i
wybudowaliśmy parking i jego ogrodzenie
- przeprowadziliśmy remont plebanii, mieszkanie proboszczowskie,
kuchnia i jadalnia oraz aula zostały wyposażone w nowe sprzęty i meble
( nowe stoły i krzesła, kuchnie, zastawa),
W 2007 i 2008r. rozpoczęliśmy potężną inwestycję przebudowy, jak ja to
nazywam, wzgórza świątynnego. Ile było troski i lęku kiedy wszystko
było rozebrane na części. Nowe żelbetonowe mury obłożone kamieniem,
granitowe schody, kute balustrady. To wszystko zrobione z wielkim
artyzmem i pietyzmem.
W 2009r. w dalszym ciągu trwają prace przy murze, ale w tymże roku
udało się także dzięki ofiarności parafian odrestaurować ołtarz główny w
naszym kościele.
W 2010 i 11 r. rozpoczęliśmy znów wielką pracę wokół kościoła.
Wyłożenie z płyt granitowych i kostki nowych chodników z przebudową
gł. wejścia do kościoła wraz nową bramą i furtką oraz z kanalizacją
odwodniającą kościół i instalacją odgromową.
W między czasie wymieniliśmy okna na starej plebanii i przygotowaliśmy
ją do generalnego remontu. Także w niej został przygotowany garaż dla
trzeciego księdza. Również na nowej plebanii zostały wymienione prawie
wszystkie okna. Na nowej części cmentarza alejki zostały wyłożone
kostką. Pojawiły się 2 nowe puszki i kielich mszalny, 16 nowych ornatów,
2 komplety lekcjonarzy mszalnych, komplet obrusów na różne okresy
liturgiczne, nowe chodniki. Zbudowaliśmy system multimedialny w
kościele i na auli. W kościele pojawił się nowy ołtarzyk św. Barbary.
Wszystkie drzwi do kościoła zostały odnowione oraz założone nowe
drzwi dębowe na plebanię.

Wreszcie w tym roku dokończyliśmy ostatecznie prace przy murze od
strony ulicy, zakupiliśmy ziemię na parking przy cmentarzu, który przez
wiele lat był dzierżawiony a także wyremontowaliśmy świetlice dla dzieci
i młodzieży, która dziś będzie poświęcona i otwarta.
Dziękuję też wszystkim naszym pracownikom, za pracę wykonywaną z
sercem i za wkład w tworzenie klimatu modlitwy, serdeczności i
gościnności, jakim powinien charakteryzować się kościół parafialny.
Jako Proboszcz , korzystając z obecności ks. Bpa, dziękuję wszystkim
naszym parafianom, bo tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wasza
wielka ofiarność i zaufanie do wszelkich inicjatyw, które wam
przedstawiałem.
Proszę ks. Bpa o słowo umocnienia i zachęty oraz o nowe światło dla
naszej kapłańskiej posługi. Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla
całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla
dzieci i młodzieży.

