
Drogi Księże Biskupie Andrzeju! 
 
 "Radość i nadzieja, smutek i trwoga" te słowa zaczerpnięte z Konstytucji 
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Vaticanum II oddają odczucia naszej 
wspólnoty parafialnej, kroczącej ścieżkami wiary. Składa się ona z 13 wiosek sięgających 
od 2 do 6 kilometrów od kościoła. Spora część z nas utrzymuje się z pracy na roli, ale 
coraz częściej szuka też zatrudnienia poza domem, podejmując niejednokrotnie 
zagraniczne wyjazdy. 
 
 Od poprzedniej wizytacji przeprowadzonej przez bpa Kazimierza Gurdę 7.05.2012 
r. za mojego poprzednika, ks. Adama Kędzierskiego, było: 159 chrztów, 73 śluby i 281 
pogrzebów. W połączeniu z migracją spowodowało to spadek liczby parafian z 2402 osób 
do 2225 na zakończenie tegorocznej wizyty duszpasterskiej, którzy zamieszkują 637 
domostw. 14 osób jest innego wyznania lub podaje się za niewierzących. Mamy 465 
małżeństw sakramentalnych, w tym 48 ze stażem powyżej 50 lat – najstarsze obchodziło 
72 rocznicę ślubu – oraz 52 małżeństw i związków niesakramentalnych, w tym 22 pary, 
które nie mają przeszkód, by zawrzeć sakramentalne małżeństwo. 
 Jeśli chodzi o praktyki religijne, to w niedzielnej Eucharystii bierze udział od 600 
do 950 osób w okolicach świąt, spośród których do Komunii św. przystępuje od 250 do 
650 osób. Rocznie rozdajemy od 28 do 32 tys. Komunii św. Słabo jest u nas z praktyką 
częstej spowiedzi, Komunii św., czy I piątków. Cieszymy się, że każdego miesiąca 
możemy odwiedzać z posługą od 40 do 60 chorych, a kandydaci do Bierzmowania idą do 
nich w z okazji Dnia Chorego z życzeniami i modlitwą. Nabożeństwa okresowe nie 
gromadzą znaczącej liczby wiernych, ale funkcjonuje grono stałych uczestników. W 
liturgii posługuje grono prawie 20 ministrantów, schola, chór, orkiestra i ponad 10 osób 
czytających. W ramach przygotowania do sakramentów prowadzimy: spotkania dla 
rodziców przed Chrztem, comiesięczne spotkania dla dzieci komunijnych oraz ich 
rodziców, ponad roczne przygotowanie do Bierzmowania oparte na małej grupie i 
rekolekcjach weekendowych. Wiele osób codziennie nawiedza cmentarz, modląc się za 
swych bliskich zmarłych. Zachęcamy ich, by korzystali z bliskości kościoła, który cały 
dzień jest otwarty, i przychodzili na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. 
 
 Obserwując postępującą laicyzację oraz liczne problemy o podłożu alkoholowym, 
podejmujemy dzieła zmierzające do przeciwdziałania im. Przede wszystkim mają one 
charakter modlitewny wyrażający się: we wprowadzeniu nabożeństwa I sobót, 
comiesięcznej modlitwie do naszej patronki św. Małgorzaty, Pielgrzymce Miłosierdzia 
dookoła Parafii w dniu 11.11, adoracji podejmowanej wioskami podczas nabożeństwa 
czterdziestogodzinnego i Triduum, spotkaniach modlitewnych podczas rekolekcji, 
modlitwie członków 6 Kół Żywego Różańca (7 się tworzy) i 44 osób ze szkaplerza 
karmelitańskiego. Innymi dziełami ożywiającymi życie religijne są spotkania 
ewangelizacyjno-filmowe, pielgrzymki autokarowe, czy przede wszystkim 
przepowiadanie słowa Bożego. Zachęcamy też do podejmowania abstynencji od alkoholu 
oraz do postu w intencji osób uzależnionych i zagubionych w wierze. Cieszy też powstanie 
Domu "Senior+" prowadzonej przez Caritas i Spółdzielni "Kazimierskie Smaki" 
współtworzonej przez parafię. W tej posłudze wspierają proboszcza: wikariusz ks. Tomasz 
Prędotka, katechetka p. Danuta Kołacz, kościelny p. Robert Skołowski, organista p. 



Grzegorz Krawczuk, gospodyni p. Elżebieta Jara i członkowie Rady Parafialnej. 
 
 Owoce życia duchowego widać też w ofiarności materialnej przy okazji doraźnych 
składek na potrzebujących, czy w trosce o budynki parafialne. Dzięki niej od ostatniej 
wizytacji odnowione zostały obie zakrystie, wyremontowane organy, przeprowadzone 
prace gospodarcze na plebanii oraz uporządkowanie cmentarza połączone z powstaniem 
"Skweru Pamięci". A przede wszystkim zgromadzone zostały finanse na dalszy remont 
kościoła, którego pierwsze efekty już widzimy. Będzie też remont dachu i ocieplenie domu 
parafialnego.    Bo po cóż nam lśniąca złotem, ale pusta świątynia. Takie są nasze "radości 
i nadzieje, smutki i trwogi". Prosimy o modlitwę za nas i słowo pasterskiego rozeznania 
dla naszych ścieżek wiary. Witamy Cię wśród nas. 


