
„WIERZĘ   W   KOŚCIÓŁ   CHRYSTUSOWY” 
 

Witamy się z Wami, Drodzy Parafianie, hasłem nowego 
roku duszpasterskiego. 
 
 Jeśli czytacie ten list to znak, że kapłan był w Waszym 
domu podczas tegorocznej kolędy, albo list ten przekazał Wam 
ktoś kto go otrzymał na kolędzie. Pisanie listów wychodzi 
z mody. Dziś pisze się maile i smsy. Listy coraz rzadziej. Dziś 

łatwo zatelefonować do osoby, z którą chcę porozmawiać a rozmawiając możemy się 
widzieć na ekranie laptopa lub smartfona. Chcemy jednak podtrzymać stary, ale nie 
przestarzały, zwyczaj komunikowania się, jakim jest napisanie listu. Tym bardziej, że 
zwyczaj ten w naszej parafii jest już od paru lat. Mamy nadzieję, że przynajmniej w części 
odpowiemy na pytania, które nosicie w sobie a przy różnych okazjach będzie możliwość 
kontynuowania naszego dialogu dziś rozpoczętego. 
 Nie będziemy pisać o wirusie, o wojnie, o inflacji i o cenach, gdyż rozmów 
i wiadomości na ten temat jest w przestrzeni publicznej wystarczająco dużo. Chcemy 
napisać o Panu Bogu, który z nami wędruje poprzez te wszystkie wydarzenia, który jest 
blisko wspiera nas i pozwala nadać sens temu co niekiedy wydaje się nie mieć sensu. 
Chcemy  przypomnieć o Panu Bogu, który na nas czeka, szuka nas gdy pobłądzimy, 
i zaprasza na drogę do świętości. Pamiętajcie. że to właśnie Jego nieskończone  
miłosierdzie  a nie nasze siły i dobra wola są pierwszym gwarantem świętości. Jak pisze 
św. Paweł „Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost” 1 Kor 3,6. Tak opisuje św. 
Paweł proces wzrastania w wierze. Nasz wysiłek jest potrzebny ale łaska Boża jest 
konieczna.  
 Od Pierwszej Niedzieli Adwentu rozpoczynamy kolejny Rok Liturgiczny. Można 
powiedzieć, że hasło tego roku jest nieco prowokacyjne, idzie pod prąd narracji, jaka 
w naszych czasach przetacza się przez niektóre media mocno obecne w naszych domach. 
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tak brzmi hasło, jakie będzie przyświecało Kościołowi 
w Polsce i w naszej parafialnej wspólnocie. Dla osób chodzących na niedzielną 
Eucharystię słowa te są dobrze znane. Po wysłuchaniu Ewangelii i kazania odmawiamy co 
niedziela „Wyznanie Wiary” i właśnie wówczas mówimy: „Wierzę w Jeden, Święty, 
Powszechny i Apostolski Kościół”. Hasło, które będzie naszym przewodnikiem, motywem 
poszukiwań i rozważań pochodzi właśnie z mszalnego „Credo” (Wierzę). Tak jak 
wspominaliśmy słowa te mogą być dla niektórych osób czerpiących swoją wiedzę 
o Kościele głównie z mas mediów niezrozumiałe. Przecież religijność naszego pokolenia 
opisuje stwierdzenie: „Bóg Tak. Kościół Nie!”. A jednak właśnie jakby na przekór falom, 
które uderzają w Kościół nie zawsze posługując się prawdą, na przekór tym, którzy opisują 
grzechy ludzi Kościoła duchownych i świeckich chcemy poznawać Chrystusowy Kościół, 
aby z przekonaniem móc wyznawać: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W tych krótkich 
słowach nie da się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie pojawiają się  i będą pojawiać 
w trakcie refleksji nad tak postawionym zagadnieniem. Przez pewną analogię możemy 
nieco rozjaśnić początek naszej drogi. „Wierzę w naukę, w potrzebę jej rozwoju choć nie 
wszyscy naukowcy są kompetentni a zdarzają się nieuczciwi”. „Wierzę w medycynę, w jej 
osiągnięcia, potrzebuje leczenia i lekarstw, choć bywają nieuczciwi albo niedouczeni 
lekarze”. „Wierzę w potrzebę przestrzegania sprawiedliwości i konieczność funkcjonowania 
instytucji, które mają tego pilnować, choć zdarzają się wyroki sądowe, z którymi nie mogę 
się zgodzić i budzą poważne wątpliwości”. Można by takich przykładów podać więcej. Nie 
jest to oczywiście wyczerpanie tematu, ale jeden ze sposobów spojrzenia na to 
zagadnienie. Dla osób znających naukę o Kościele, Kościół, założony przez Jezusa 



Chrystusa jest wspólnotą wiernych pośród której On nadal żyje i działa. Kościół 
przechowuje Jego naukę. Od strony ludzkiej jest niedoskonały, ale wierzymy głęboko, że 
Jezus jest z nami, aby nas uświęcać, prowadzić, upominać i umacniać w drodze do 
wieczności. Głową Kościoła jest Jezus. Kiedy przychodzimy na koncert, przychodzimy ze 
względu na wokalistę czy muzyka a nie ze względu na instrumenty, mikrofony czy salę 
koncertową. Jezus wybrał nas ludzi pomimo, że nie jesteśmy doskonałymi instrumentami, 
pomimo że nie potrafimy stworzyć doskonałej atmosfery. On jest doskonały i swoją 
obecnością wykonuje przepiękny koncert z niedoskonałą orkiestrą a ten Koncert to Dzieło 
Zbawienia, które czyni dla Kościoła i przez Kościół. Dlatego: „Wierzę w Kościół 
Chrystusowy”, bo w Nim żyje i działa Jezus Chrystus. 
 

Pragniemy przypomnieć, że od 12 grudnia 2017 r. trwa nieprzerwanie Peregrynacja 
Ikony Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Zakończenie Nawiedzania Obrazu 
przewidujemy na pierwszą połowę tego roku. Nich ten szczególny znak obecności Matki 
Bożej pośród nas, będzie naszą mocą i siłą.  
 Na koniec kilka słów o sprawach gospodarczych.  

Dzięki Waszej ofiarności (ofiary na tacę, kolęda, ofiary indywidualne, wpłaty 
cmentarne) możemy normalnie funkcjonować. Dbać o kościół, cmentarz i o budynki 
parafialne. Dość kosztowne, jak wiecie, jest bieżące utrzymanie cmentarza, a szczególnie 
koszty wywozu śmieci. W tym miejscu chcemy podziękować tym wszystkim, którzy 
systematycznie opłacają tzw. dzierżawę na 20  lub 10 lat. Prosimy aby opłaty uzupełniły 
osoby, które tego jeszcze nie zrobiły. Pomyślmy również o bardziej racjonalnym sposobie 
dekorowania grobów naszych bliskich. Więcej umiaru!!!  
Starajmy się wykorzystywać stare znicze wymieniając tylko wkłady. Prosimy, w miarę 
możliwości, zabierajcie śmieci cmentarne ze sobą do domu. 

Pomimo trudnych czasów, udało się całkowicie odnowić główny ołtarz i ambonę 
w kościele (ogrzanym). Zawieszono w prezbiterium, dwa obrazy przedstawiające Ostatnią 
Wieczerzę i Zesłanie Ducha Świętego. Oświetlono na nowo prezbiterium i poddano 
konserwacji podłogę w kościele, zakupiono dwa nowe konfesjonały (gotyckie – zamknięte 
tzw. „szafa”), wyczyszczono i sprawiono, że nabrały nowego blasku obrazy dwóch 
ewangelistów Św. Łukasza i Św. Marka. Dwóch pozostałych (św. Jan i Św. Mateusz) 
oczekują w kolejce i przewidujemy, że uda się to zrobić w pierwszej połowie roku. 
Powiększono parking za plebanią. W sumie położono ponad 800 metrów kwadratowych 
kostki, postawiono dużą altanę i dwa podwójne garaże. 
 
 Planowane inwestycje: Dokończenie zaczętych prac na różnych odcinkach. Dalsza 
renowacja ołtarzy. Zamówione są tzw. meble do prezbiterium (ławki ministranckie i miejsce 
przewodniczenia). Planujemy kontynuowanie prac związanych z utwardzaniem terenu 
wokół plebanii. W planach jest odcinkowa poprawa ogrodzenia na cmentarzu. 

 

Nasi Drodzy Parafianie. 
Przyjmijcie na koniec Noworoczne życzenia od wszystkich osób posługujących w naszej 
parafii. Niech wspiera Was miłość Jezusa. Niech Wasze serca i domy wypełnia Boży pokój, 
a opieka Maryi  Matki Jezusa i naszej Matki będzie siłą i odpoczynkiem w chwilach 
trudnych. Życzymy zdrowia, wiary i wszelkiej pomyślności w nowym 2023 roku. 

 
Wasi duszpasterze 

 

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS 
 


