
Zakończenie roku 2014. 

 

Odchodzący rok zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, 

do refleksji i zastanowienia. Jaki był? Czy należy tylko do 

nieodwracalnej przeszłości, czy też będzie rzutować na moją 

przyszłość?  

 

Wraz ze starym rokiem mijają nie tylko dni przykre i złe, ale zapada 

w przeszłość także to, co było piękne w tym roku. Nie możemy 

zawołać: <<chwilo pozostań, jesteś taka piękna>>. A zatem 

ostatnia godzina starego roku zmusza nas do zadumy nad sensem 

czasu.  

 

Człowiek naszego stulecia ma więcej czasu. Medycyna przedłuża 

ludzkie życie. Ale czy naprawdę człowiek współczesny posiada 

więcej czasu? Może to nie człowiek posiada więcej czasu, ale raczej 

czas posiadł bardziej człowieka? Większość ludzi najmniej czasu ma 

dla Boga. Twierdzą, że muszą go mieć dla siebie. Tymczasem – czy 

istotnie mamy czas dla siebie? Chyba tego czasu najbardziej nam 

brak. Życie płynie jakby obok nas. Może, więc prawdziwym czasem 

człowieka jest ten, który mamy dla Boga?” 

 

 

Wielki myśliciel chrześcijaństwa Merton stwierdza: „Ludzie miłujący 

hałas nie znoszą niczego innego”. 

 

Nasz hałas, nasze interesy, nasze zamiary i wszystkie pretensje, 

czym są wobec wieczności? 

 

Czym jest życie?  

 

Chyba nie potokiem słów, który przerwie śmierć, która je uciszy. 

Rytm życia rozwija się w milczeniu nawet, jeżeli człowiek próbuje je 

zwalczyć hałasem. 

 

Jakie to tragiczne, że ludzie, którzy mają najmniej sensownego do 

powiedzenia innym najgłośniej krzyczą zagłuszając siebie i innych.  

 

Całe nasze życie powinno być rozważaniem naszej ostatecznej 

decyzji: wyboru między życiem a śmiercią. Wszyscy musimy kiedyś 

umrzeć, ale postawa jaka zajmiemy w tym życiu wobec tego faktu 

będzie miała znaczenie na nasz dalszy los. Jeśli bowiem 

wybieraliśmy na tym świecie życie (tzn. Boga, Prawdę, Dobro, 

Miłość) to przejdziemy ze śmierci do życia. 

  

 

Jakże nieszczęśliwi są ludzie, którzy o tym nie myślą – oni muszą 

dziś głośno krzyczeć, bić w bębny, lub strzelać petardami bo oto 

mija kolejny rok, który skraca jago życie a nowemu trzeba oddać 

cześć jak bożkowi. A ty, jaki masz bilans tego roku i co myślisz o 

jutrze?  

 

Podsumowanie życia parafialnego: 

 

2-go Lutego - rozpoczęły się katechezy Neokatechumenalne, 

które dały początek nowe wspólnocie w naszej parafii. 

 

11-go Lutego - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourd, 

przeżywaliśmy Diecezjalny Dzień Chorego. Mszy świętej 

przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Bartłomiej Rakoczy z Radia 

Fara. 

 

2-go Marca - naszą parafię odwiedziła siostra Anna Krogulska, 

prezentując replikę Całunu Turyńskiego i przedstawiając jego 

historię. 

 

Marzec - to miesiąc rekolekcji dzieci i młodzieży z naszej parafii 

oraz parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych.. 

 

11-go Kwietnia -odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego 

osiedla, która zgromadziła na wspólnej modlitwie wielu parafian. 

 

27 Kwietnia - to data Kanonizacji błogosławionych Papieży: Jana 

XXIII i Jana Pawła II. W tym wydarzeniu na placu Św. Piotra w 

Watykanie uczestniczyło 45 osób z naszej parafii. 

 

4-ty Maja - to ceremonia Pierwszej Komunii Świętej. 130 uczniów 

klas II do uroczystości przygotował ks.Piotr Pernal. 

 

5 -go Maja- ks. kardynał Stanisław Dziwisz podarował naszej 

parafii relikwie Św. Jana Pawła II, ( kropla krwi), które uroczyście 

zostały wprowadzone do kultu 17 maja. 



 

14-go Maja -odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii przez 

bp. Adama Szala, połączona z przyjęciem Sakramentu 

Bierzmowania przez 130 uczniów naszego gimnazjum. 

 

1-go Czerwca- w Krościenku Wyżnym miały miejsce Święcenia 

Diakonatu, które przyjął nasz parafianin , kleryk Sebastian Lasota. 

19 Czerwca - uroczystość Bożego Ciała . Wspólna procesja dla 

naszego miasta rozpoczęła się w naszym kościele. 

 

20 Czerwca- odbyła się pielgrzymka do Częstochowy, 

zorganizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

 

15 Sierpnia -uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Bazyliki 

Starowiejskiej na uroczystości odpustowe. 

 

17 Sierpnia -posługę duszpasterską zakończyli w naszej parafii ks. 

Stanisław Prucnal oraz ks. Piotr Pernal. Przywitaliśmy też nowego 

wikarego - ks. Krzysztofa Szczepańskiego. 

 

W minionym roku gościliśmy wielu ciekawych ludzi oraz 

misjonarzy pochodzących z naszej Parafii.  Byli to : 

 Ks. Marek Kolbuch 

 Siostra Miriam- Alicja Pawłowska 

 red. Marzena Nykiel- autorka książki pt.” Pułapka 

gender” 

 Zygmunt Romanowski. 

 

15 Września -rozpoczęła się w naszej parafii modlitwa różańcowa 

o pokój w Ojczyźnie i na całym świecie. 

 

21 Września- mięliśmy zaszczyt gościć Chór i Orkiestrę 

Symfoniczną oraz solistów Filharmonii Śląskiej z Bytomia, którzy to 

wykonali w naszym kościele dzieło Rossiniego „ Stabat Mater”. 

 

27-go Września- gościliśmy siostry Józefitki , które przybyły do 

naszego miasta z całej Polski by odbyć uroczyste dziękczynienie w X 

rocznicę kanonizacji ich założyciela Św. ks. Zygmunta 

Gorazdowskiego. 

 

W 1-szą sobota Października- odbyło się uroczyste zawierzenie 

parafii Matce Bożej- Królowej Pokoju, połączone z poświęceniem 

figury Marii. 

 

Październik- to miesiąc, w którym 10 osób z naszej parafii 

ukończyło Szkołę Animatora Biblijnego. 

 

20 Listopada - Uroczystość odpustowa połączona z X rocznicą 

konsekracji naszej świątyni. 

 

W Miesiącu Lutym i Marcu-zamontowaliśmy centralne ogrzewanie 

w kościele górnym i dolnym. 

 

W Lipcu - dociepliliśmy strop nad kościołem. 

 

W Październiku- wykonaliśmy remont nagłośnienia w świątyni. 

 

W Grudniu- wymieniliśmy kilka okien w kościele. 

 

Statystyka Parafialna:  

 

- Chrzty - 100 

- Bierzmowani - 78 

- I-sza Komunia 130 

- Śluby 28 

- Pogrzeby - 67 

 

Podziękowania: Drogim memu sercu Parafianom za miłość do 

Jezusa, za wiarę i wszelkie dobro, jakie wnosicie do tej wspólnoty. 

Wszystkim wspólnotom i grupom modlitewnym. 

 Dziękuję za pracę Ks. Prałatowi i wszystkim Kapłanom,  

p. Kościelnemu, p. Organiście, p. Krystynie i innym paniom 

zatroskanym o wystrój kościoła, p. Gospodyniom i wszystkim 

parafianom zatroskanym i zapracowanym dla dobra naszej 

wspólnoty. Na zakończenie dziękuję za wszelkie ofiary materialne, 

które składacie na utrzymanie naszej świątyni i waszych kapłanów. 

Bóg zapłać. 

 

     Ks. Andrzej Szkoła - proboszcz 


