SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2018
Drodzy Parafianie
Dziś jest szczególny dzień by dziękować Panu Bogu za dar czasu, za kolejny rok
naszego życia i za dobro które się dokonało. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan
Wyszyński na jednym z kazań tak mówił: ‘Ludzie mówią że czas to pieniądz, a ja wam
mówię że czas to miłość”. Bóg dał nam czas byśmy dobrze wykorzystali każdą sekundę
naszego życia dzieląc się miłością czyniąc dobro wokół siebie, byśmy w ten sposób
szli drogą do zbawienia. Dziękujemy więc Bogu za podarowany nam czas.
Miniony rok był czasem zmian w naszej parafii. Dekretem ks. Biskupa Romana
Pindla dotychczasowy proboszcz ks. Kanonik Krzysztof Pacyga 4 lutego 2018r. został
przeniesiony do parafii św. Bartłomieja w Koniakowie i objął tam funkcję proboszcza
a w jego miejsce powołał mnie powierzając mi funkcję administratora parafii. Pragnę
jeszcze raz wyrazić wdzięczność ks. Krzysztofowi za wieloletnią, oddaną i nieocenioną
służbę dla tej parafii. Pragnę także podziękować Wam za bardzo życzliwe przyjęcie
mnie do waszej wspólnoty parafialnej. Dzięki Bożej Opatrzności doszliśmy razem do
dnia dzisiejszego.
Patrząc na działania duszpasterskie to w tym roku udało nam się zorganizować
wczesnej już zaplanowane dwie pielgrzymki. Pierwsza 29 i 30 kwietnia do Kalwarii
Pacławskiej w której wzięło udział 100 osób i druga do Rumunii w dniach od 14 do 23
września w której wzięły udział 43 osoby.

Zorganizowaliśmy 10 dniową kolonię dla dzieci i młodzieży w Jarosławcu
w ośrodku Barka w której wzięło udział 85 osób. Bardzo dziękuję wolontariuszom,
którzy bezinteresownie pełnili funkcje wychowawców. Dziękuję Gminie Brenna,
wszystkim sponsorom i p. Januszowi , który zawsze służy nam jako przewoźnik.
W sierpniu tradycyjnie odbył się spływ kajakowy w którym wzięło udział 30 osób.
Bardzo dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tej formy wypoczynku ks. Tomaszowi,
panom: Tadeuszowi Madzia, Jarosławowi Smelik, Zbigniewowi Brachaczek oraz
starszej młodzieży.
W tym roku sakrament chrztu przyjęło 45 dzieci (20, dziewczynek i 25
chłopców) o 4 mniej niż w roku ubiegłym. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło
49 dzieci. Pobłogosławiliśmy 20 małżeństw o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Chorych
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Odprawiliśmy 33 pogrzeby, o 1 więcej niż w roku ubiegłym. Rozdaliśmy ponad 60000
Komunii Świętych. Rozpoczęliśmy nową formę przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania wg programu „Młodzi na progu” W tym roku ze względu na dużą ilość
kandydatów odbędą się dwie uroczystości przyjęcia sakramentu Bierzmowania: 9 maja
dla Klas III gimnazjum i 12 czerwca dla klas 8 szkoły podstawowej. W październiku
nasz parafianin Kamil Predko wystąpił z seminarium i zakończył swoją formację
do kapłaństwa. Módlmy się gorliwie o nowe powołania do kapłaństwa z naszej parafii.
Zorganizowaliśmy w naszej parafii tydzień z Ewangelią, który rozpoczął się 30
września niedzielą ewangelizacyjną. W ramach tego tygodnia odbył się Wieczór
Uwielbienia, Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i rozpoczęliśmy Seminarium

Odnowy Wiary które trwało przez 10 kolejnych tygodni w środy o 18:30. Bardzo
dziękuję wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” z Bestwiny za
zaangażowanie się w prowadzenie tych dziel. W seminarium wzięło udział 85 osób.
Owocem tego czasu jest powstanie nowej wspólnoty modlitewnej która będzie
spotykać się w środy o 18:30.
Od Adwentu wprowadziliśmy już na stałe odprawianie Mszy Świętych rano
o 7:00 i wieczorem o 17:00, dzięki temu odprawialiśmy Roraty rano dla dorosłych
i wieczorem dla dzieci. Od 2 stycznia rozpoczynamy również odprawianie Nabożeństw
do MB Nieustającej Pomocy w środy po Mszy Świętej wieczornej.
Jeśli chodzi o działania gospodarcze to dokonaliśmy poprawek na elewacji kościoła,
za co dziękuję firmie pana Kazimierza Pawliczka. Udało się przeprowadzić remont
mieszkania i całego piętra na probostwie. Za co dziękuję firmom p. Grzegorza Raczki,
p. Tadeusza Nowaka i p. Krzysztofa Zająca. Został wymieniony kosz w studni przy
mikroklimacie, terma do grzania wody w mikroklimacie, bojler na probostwie i zostało
doprowadzone ogrzewanie do WC przy probostwie by pełniło swoją funkcję cały rok.
Za te prace dziękuję p. Tadeuszowi Nowak. Dziękuję także firmie p. Jana Zawady za
ocieplenie ściany w ubikacji.
Wykonaliśmy nową alejkę na cmentarzu i przygotowaliśmy nowe miejsca na
groby. Dziękuję za to firmie p. Czesława Cichy i p. Jana Zawady. Dziękuję także
p. inż. Augustynowi, który, jak co roku, zorganizował kwestę na cmentarzu 1 listopada,
dzięki której zebraliśmy środki na pokrycie tych inwestycji.

Dziękuję p. Zdzisławowi Zbijowskiemu, p. Antoniemu Kisiała i Józefowi Wilczek za
wycięcie i zwózkę drzew z działki za ośrodkiem zdrowia oraz panom Kazimierzowi
i Wojtkowi Kłósko za poprawki malarskie w sali Mikroklimat.
Zakupiliśmy dwa nowe piece gazowe dwufunkcyjne do kościoła i domu
parafialnego. Stare stanowiły już zagrożenia dla bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję
firmie p. Godawskiego za wymianę tych pieców. Zamontowaliśmy także domofon na
probostwie za co dziękuję panu Andrzejowi Gawlasowi.
Bardzo dziękuję pielgrzymom do Kalwarii Pacławskiej za ufundowanie
pięknego stojaka pod monstrancję. Wzbogaciliśmy się także o 14 nowych ornatów
i 2 kapy na różne okresy roku liturgicznego i różne święta.
To wszystko udało się dokonać dzięki waszej ofiarności za którą pragnę gorąco
podziękować. Dziękuję wszystkim sponsorom i dobrodziejom. Dziękuję wszystkim
którzy angażują się w życie Parafii: wspólnotom Trzeciemu Zakonowi św. Franciszka,
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ministrantom, lektorom, animatorom, kantorkom, Oazie Młodzieżowej, grupie
biblijnej, kręgowi Oazy Rodzin, grupie formacyjnej „Dzieci Boże” i p. Małgorzacie
Dziadkiewicz która sprawuje nad nimi opiekę, prowadzi cotygodniowe spotkania
i przygotowuje przedstawienia: Jasełka i na Wielki Post. Bardzo dziękuję mojemu
współpracownikowi ks. Tomaszowi za zaangażowanie w pracę duszpasterską
i katechetyczną, sprawowanie sakramentów, gorliwe głoszenia Słowa Bożego
i prowadzenie grup formacyjnych oraz za prowadzenie internetowej strony parafialnej.
Dziękuję p. Marii za prace na probostwie, dziękuję p. Joli za prowadzenie Poradni

Życia Rodzinnego, dziękuję orkiestrze, która uświetnia nasze parafialne uroczystości,
strażakom za wszelką pomoc i zaangażowanie. Dziękuję Galerii Kwiatowej z Górek
za kwiaty i całoroczną troskę o piękny wystrój naszej świątyni, Dziękuje paniom
Mariom za troskę o czystość naszego kościoła. Dziękuję p. kościelnemu Józefowi
i p. organiście Marianowi za posługę w parafii. Dziękuję katechetkom świeckim:
p. Małgorzacie, p. Bożenie , p. Annie i p. Anecie za formowanie dzieci i młodzieży.
Dziękuję cukierni Bajka, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkim ludziom
o dobrym sercu za dary stołu na probostwo i za wszelką życzliwość. Dziękuję Radzie
Parafialnej za wsparcie i pomoc. Dziękuję p. Markowi Gac za nieocenioną pomoc
w kwestiach prawnych. Dziękuję za wszelką pomoc w pracach przy parafii panom:
Zbigniewowi i Dawidowi Brachaczek, Kazimierzowi i Wojciechowi Kłósko,
Antoniemu Kisiała, Zdzisławowi Zbijowskiemu, Andrzejowi Brud, Władysławowi
Słowiok, Grzegorzowi Bąk i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali swoją
pomoc. Jeśli kogoś pominąłem to przepraszam.
Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z wielką życzliwością przyjmują
nas kapłanów w czasie odwiedzin duszpasterskich i dziękuję za wszystkie ofiary
składane przy tej okazji.
Życzę wszystkim obfitości Bożych łask i dobrego zdrowia oraz Bożego
błogosławieństwa na cały nowy Rok Pański 2019. Niech słowa Prymasa Tysiąclecia,
że „czas to miłość” pobudzają nas do czynienia dobra i wprowadzania do naszych
rodzin pokoju i miłości.
Ks. Roman Berke

