
Sprawozdanie 

za rok 2018
Parafia Najczystszego serca Maryi

Ul. Chłopickiego 2



ilość 2017 2018
Chrztów 211 217

Małżeństw 45 41

Zgonów 41 56

Dzieci do 
I komunii św. 257 281

Bierzmowanych 40 
(w areszcie 

śledczym-9)

70

Rozdanych 
komunii św.

270 tys. 280 tys.

Odwiedzonych 
chorych

303

Liczba mieszkańców 21 000



Inwestycje 2018
(najważniejsze)

• Zamontowanie nowej 
wieżyczki na kościele i 
postawienie nowego krzyża, 
obłożenie kościoła cokołem z 
granitu i piaskowca.

• Pokrycie 2/5 dachu blachą 
miedzianą na kościele.

• Wymalowanie salek na 
plebanii.

• Budowa pawilonu na 
spotkania integracyjne dla 
wspólnot.



Plany na rok 2019

• Kontynuacja pokrycia 
kościoła blachą miedzianą, 

dokończenie prac 
kamieniarskich wokół 

kościoła.

• Jest to szczególnie ważna 
inwestycja. Nasi przodkowie 

wznosili tę świątynie, my 
możemy o nią dalej zadbać, 

czyniąc ją jeszcze piękniejszą 

(być może sanktuarium?).



Sprawy Duszpasterskie

• W czasie kolędy przyjęło nas 
4150 rodzin co stanowi 55 % 
rodzin.

• Dziękujemy za miłe przyjęcie 
kapłanów i za serdeczność, 
za Wasze świadectwo i 
ofiarność.

• Odnosimy  wrażenie, że jest 

tendencja spadkowa. Przybyło 
parę nowych bloków, 
a przyjmujących nie jest więcej.



Jak dotrzeć do 
nowych rodzin? 

Czy w dzisiejszych 
czasach jest 
potrzebna 

kolęda? A może 
zabrakło dobrej 
informacji ?



Od listopada był już 
program kolędy, 
została wydana 

gazetka. Szkoda, 
że nie wykorzystujemy 

Internetu dla celów 
religijnych. 



Bardzo często 
słyszeliśmy, 
że nie było kartki 
informacyjnej na 
drzwiach. 

Zachęcamy do 
informowania sąsiadów 
o zbliżającej się 
kolędzie. Jest to 
potrzebne zwłaszcza 
osobom starszym i 
chorym.



Propozycja dla tych, 

którzy życzą sobie 

wizyty księdza po 

kolędzie 

– prosimy o napis 

na drzwiach C+M+B. 

Choć i zdarza się, 

że mimo tego znaku, 

nie udało się spotkać.



Mimo że w obecnych 

czasach dla nas księży, 
kolęda nie jest łatwa, to 

myślę,  że dobrze, 

że możemy Was kochani 
odwiedzić. Póki się ludzie 

spowiadają, chodzą na 
pielgrzymki i przyjmują nas 

po kolędzie, to nie jest 
z nami jeszcze tak źle.



Dziękujemy 
Kochani za waszą 
odwagę dzisiaj i za 
miłość do Kościoła 
i tradycji. Wasza 
życzliwość jest 
przejawem Waszej 
kultury i życia 
z wiary.



Wiem, że czasem 

wizyta jest za 
krótka. Zawsze 

można zaprosić na 

ciąg dalszy kolędy, 

umówić się na 

rozmowę 
w kancelarii.



Rozmowy z Wami 

zawsze są 

budujące. Chętnie 

opowiadacie 

o wnukach. 

To miły element 

tych spotkań.



Ogólnie było 

sympatycznie 

i serdecznie. Były 

czasami niespodzianki, 

niektórzy mieli gorszy 

dzień, ale to każdemu 

może się  zdarzyć. 

Wybaczamy. 

Za rok będzie kolęda 

i będzie kolejna szansa. 



Smutne dla księdza 
jest, kiedy zamykają 
się przed nim drzwi.

Czasem mimo 
dzwonienia do drzwi 
nie udało nam się 
spotkać. Niektórzy 
będąc w domu nie 
chcieli przyjąć 
księdza.



Co w parafii ?

• 6 marca Środa Popielcowa i 
rozpoczęcie Wielkiego Postu.

• 7-10 kwietnia – Rekolekcje 

wielkopostne.

• 9 kwietnia – Kościół Stacyjny

– o godz. 20.00 uroczyste przyjęcie 
relikwii św. Rity.

• 12 kwietnia XIV Grochowska Droga 

Krzyżowa.

• 20 czerwca Boże Ciało.

• 29 czerwca Odpust parafialny.



Nie przegap!

• Przypominamy, że w 
okresie letnim nie ma
Mszy Św. o godz. 8:30.

• 16 i 23 czerwca 
będziemy błogosławić 

samochody.



Parafia to nasz dom, 

wspólnota, dlatego 

zapraszamy:
• Nowych parafian do 

zaangażowania, 
• Młodzież do Oazy,

• Dzieci do scholi, bielanek i 
ministrantów,

• Rodziny do Kościoła 
Domowego,

• Poszukujących do grup 

modlitewnych,
• Uzdolnionych muzycznie 

do chóru.



Zadania do dokończenia!

• Chcemy kontynuować z 
myślą o chorych program 
„Przybij piątkę”. 

• Czy uda nam się 
uruchomić Niedzielną 
Kawiarenkę
w ogrodach plebanii? 
Zachęcamy rodziny i  
Kościół Domowy do 
rozmów.



Pomagajmy mądrze 
biednym - nie 
w kościele i na terenie 

kościelnym.

Ustalmy, jeśli chcemy 

pomóc, zróbmy to 
przy bramie, bądź 
furtce.



Komunię św. przyjmujemy 

albo procesyjnie lub 
klęcząc przy balustradzie. 

Nie wprowadzajmy trzeciej 

formy, klękając 
na dwa kolana podczas 

procesji komunijnej. 
Nie burzmy jedności. 

Skupmy się na spotkaniu 
z Jezusem.

Małe przypomnienie 


