
Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2020 

Niech będzie  błogosławiony Bóg i  Ojciec  Pana naszego,  Jezusa Chrystusa;  
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich –  
w Chrystusie.  W Nim bowiem wybrał  nas przed założeniem świata,  abyśmy byli  
święci  i  nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości  przeznaczył nas dla siebie jako  
przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa...

Drodzy Bracia i Siostry!
Tegoroczne  sprawozdanie  duszpasterskie  za  2020  r.  chcę  rozpocząć  

od  swoistej  modlitwy  dziękczynienia,  którą  św.  Paweł  zapisał  w  liście  
do  Efezjan.  Dziękuje  on  Bogu  za  wiarę  członków  tamtejszej  wspólnoty 
wierzących.  Ja  również  chcę  rozpocząć  od  podziękowania  Panu  Bogu  
za Was, za waszą wiarę, postawę, otwartość, życzliwość, każde dobre słowo 
i każdą okazaną pomoc. Bez Was nasza posługa nie miała by sensu i racji 
bytu.

Bóg postawił przed nami ciekawe wyzwanie w postaci minionego roku, 
który był zdecydowanie inny niż poprzednie. Strach, lęk, niedowierzanie -  
że takie rzeczy mogą się dziać w XXI w. Koronawirus sprawił, że wiele sfer 
naszego życia zostało poddanych próbie. Od naszego zdrowia po codzienne 
zachowania i  zwyczaje. Także nasza religijność pod jego wpływem bardzo 
mocno się zmieniła. 

W  dzisiejszej  Ewangelii  słyszymy  o  Słowie  Boga,  które  stało  się 
Człowiekiem! Moc Bożego Słowa, sprawia, że staje się Ono Ciałem. Słowo 
wypowiedziane  przez  Boga,  niesie  z  sobą  konkretne  przesłania.  Można  
by powiedzieć,  że  słowo wypowiadane przez Boga,  zawsze ma pokrycie  
w czynach.

A czy  dbamy o  to,  aby  nasze  słowa miały  pokrycie  w codziennych 
decyzjach  i  wyborach.  Czy  nasze  deklaracje,  że  jesteśmy wierzący  -  mają 
konkretne pokrycie w naszej postawie? Czy moim życiem, daję świadectwo 
temu w co jak mówię - wierzę? Coraz mocniej w dzisiejszym świecie widać 
tendencję,  by  rościć  sobie  prawo  do  Boga,  do  obrzędów,  czy  nawet  
do niektórych sakramentów, ale  niestety widać też  całkowity brak wiary  
u coraz większej grupy osób. Bóg i kościół są o tyle użyteczni o ile do czegoś 
mogą się przydać, coś dać. Sakramenty coraz częściej  stają się dodatkiem  
co  wypełnienia  rodzinnych  "okoliczności"  życiowych  (jak  chrzest,  ślub,  
I Komunia św.). Niestety coraz rzadziej są okazją do spotkania z osobowym 
Bogiem. 

Mam  świadomość,  że  także  przed  nami  duszpasterzami  jest  wiele 



pracy, aby Boga starać się przybliżyć tym, którzy nie dość go znają i  zbyt 
mało kochają. 

Mam  świadomość,  że  to  sprawozdanie  nie  jest  w  stanie  dotknąć 
wszystkich  spraw  ważnych  i  wymagających  poważnego  potraktowania. 
Dlatego  zachęcam  do  indywidualnego  kontaktu  i  wyjaśniania  wszelkich 
wątpliwości - czy to osobiście, telefonicznie czy za pośrednictwem internetu. 
- Jestem do Waszej dyspozycji.

Na terenie naszej parafii zameldowanych jest około 2250 osób z czego 
faktycznie mieszka około 1850. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii spadła 
z 24% w ubiegłym roku do ok. 7-8% obecnie, a w marcu było to zaledwie 3%. 
Warto tu wspomnieć,  że w tym okresie odprawialiśmy w tygodniu od 4  
do 7 Mszy św. codziennie - w zależności od ilości chętnych, którzy chcieli  
w  nich  brać  udział.  W  niedzielę  było  to  od  10  do  13  Mszy  św.  -  które 
odprawialiśmy  równocześnie  w  górnym  i  dolnym  kościele.  Od  samego 
początku  staraliśmy  się,  aby  w  miarę  naszych  możliwości  zapewnić 
wszystkim chętnym dostęp do sakramentów i Eucharystii. Także od strony 
wymogów sanitarnych staramy się na bieżąco wypełniać wszelkie wytyczne, 
które się pojawiają. Od płynów dezynfekujących, oznaczeń, po ozonowanie 
kościoła,  aby  na  miarę  naszych  możliwości  -  zapewnić  wam  bezpieczne 
warunki. 

O  ile  niedzielna  frekwencja  spadła,  to  ilość  osób  uczestniczących  
w Mszach św. w tygodniu jest na podobnym poziomie co przed pandemią - 
nieco więcej  osób uczęszczało na Msze św. w marcu ubiegłego roku. Ilość 
rozdanych komunii św. utrzymała się na poziomie z przed roku - ok. 19.000. 
To pokazuje, że w zdecydowanej większości do kościoła chodzą osoby, które 
także regularnie przyjmują Ciało Pańskie.

Dość niepokojącym zjawiskiem była bardzo mała ilość spowiedzi przed 
świętami Bożego Narodzenia, chociaż okazja do niej była przez cały Adwent, 
codziennie od godz. 17.00 do 17.40. Nawet w Wielkim Poście tych spowiedzi 
było zdecydowanie więcej.

Jeśli  chodzi o pozostałe informacje statystyczne, to nie odbiegają one 
znacząco  od  poprzedniego  roku.  Sakramentu  Chrztu  św.  udzielono  
15  dzieciom  (rok  temu  16),  sakrament  małżeństwa  zawarło  7  par  (rok  
temu 8),  kilka  par  przełożyło  ceremonię  na  rok  bieżący,  do I  Spowiedzi  
i  Komunii  św. przystąpiło podobnie jak rok temu 26 dzieci.  W minionym 
roku  zmarło  18  parafian  (przed  rokiem  22).  W  ubiegłym  roku  nie  było  
w naszej parafii sakramentu bierzmowania.

Z ważniejszych wydarzeń, które udało się przeprowadzić: 



- Wprowadzenie codziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy 
aby  w  godz.  17.00  -  do  18.00  nawiedzić  Chrystusa  Eucharystycznego,  
a w godz. 17.00 - 17.40 jest każdego dnia okazja do skorzystania z sakramentu 
pokuty.
-  Szkolne  rekolekcje  Wielkopostne  w  wersji  online  dla  dzieci  z  SP  
w Wilkasach.
- Transmisje Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła w okresie wielkiego 
postu i wielkanocy.
- Tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa - Tak na Serio,  podczas 
którego gościliśmy w naszej parafii ks. Bpa Adriana Galbasa SAC.
-  Odpust  w  wakacje  na  Uroczystość  Przemienienia  Pańskiego  oraz  
w  listopadzie  ku  czci  naszego  Patrona  św.  Rafała  Kalinowskiego  - 
skromniejsze niż przed rokiem, ale miały miejsce.
- Msza św. dziękczynna za udane wakacje, która pokazała, że jako wspólnota 
parafialna -  nie czujemy potrzeby, aby dziękować Panu Bogu za otrzymane 
od niego dary.
- Od września rozpoczęliśmy w drugie środy miesiąca Msze św. w intencji 
Kobiet i  w ich intencjach połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu 
oraz spotkaniami.
-  Wspólnota  drogi  Neokatechumenalnej  przeprowadziła  cykl  katechez 
wtajemniczenia chrześcijańskiego.
-  Jako  jedni  z  nielicznych  zorganizowaliśmy  adwentowe  rekolekcje 
parafialne.
-  W  adwencie  miały  miejsce  Roraty,  które  cieszyły  się  całkiem  sporym 
zainteresowaniem,  choć  zdecydowanie  mniej  było  dzieci  -  niż  w  latach 
ubiegłych.
- Przy pomocy kilku parafian udało się przeprowadzić wydawania żywności 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomocy  Żywnościowej.  (W  związku  
z niemożliwością prowadzenia zbiórek żywnościowych w sklepach, sporego 
wkładu finansowego wymagało przygotowanie paczek dla potrzebujących. 
Dziękujemy wszystkim, którzy się włączyli w tę pomoc: przygotowali paczki 
i pomogli w ich dystrybucji.)

Wielu zaplanowanych inicjatyw ze względu na obecnie obowiązujące 
przepisy nie udało się przeprowadzić. Tym co na długo pozostanie w naszej 
pamięci  były  obchody  Triduum  Paschalnego,  przy  pustym  kościele.  Nie 
odbyły  się  także parafialne  rekolekcje  wielkopostne.  Nie  było  rozpoczęcia 
sezonu żeglarskiego, nie odbył się festyn dla dzieci oraz zawieszone zostały 
praktycznie  wszystkie  spotkania  grup  parafialnych  (krąg  biblijny,  schola, 



ministranci, rada parafialna)
Jeśli  chodzi  o  kwestie  gospodarcze  związane  z  naszym  kościołem, 

ciągle jesteśmy w trakcie zabudowy drugiego konfesjonału, po prawie roku 
udało się  wstawić drzwi.  W tym miejscu bardzo dziękuję  Rodzinie,  która 
przekazała  5.000 zł  na ich wykonanie  i  montaż.  Do wykonania  został  już 
tylko  sam  konfesjonał.  Zabudowane  zostały  boczne  drzwi.  Odnowiono 
kolejną  część  naczyń  liturgicznych.  Na  chwilę  obecną  nie  bardzo  widać 
szanse  na  uporanie  się  z  sypiącymi  się  tynkami  i  wilgocią.  Na  bieżąco 
prowadzone są drobne prace związane z bieżącymi utrzymaniem budynku 
kościoła.

Ze  względów na ograniczenie  kosztów ogrzewania  na  czas  zimowy, 
przenieśliśmy Msze św. w tygodniu do dolnego kościoła. Jest tam znacznie 
cieplej, a mam też nadzieję, że przyniesie to wymierne oszczędności. 

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to wydatki parafii za ubiegły rok są 
na podobnym poziomi co przed rokiem ok. 216.000 zł (rok temu 220.000 zł.) 
Struktura  wydatków  nie  uległa  znaczącym  zmianom.  Przychody  również 
pozostały na podobnym poziomie ok. 158.000 zł, (rok temu 160.000 zł.) przy 
czym znacząco zmieniła się ich struktura. Z około 80.000 zł w ubiegłym roku 
do 45.000 zł  w tym zmalały ofiary składana na tacę -  co jest  zrozumiałe  
w obecnej sytuacji. Wzrosły natomiast w ostatnim roku ofiary składane przy 
okazji  kolędy -  na potrzeby parafii  oraz pojawiły się  ofiary indywidualne 
składane  na  konkretne  cele.  Brakujące  środki  do  zbilansowania  budżetu 
parafii zostają przekazane z pieniędzy wspólnoty zakonnej.  

Jeśli chodzi o dalsze prace przy budowie domu, to przy obecnej sytuacji 
finansowej, ciężko konkretnie myśleć o ich kontynuowaniu. Jeśli  będziemy 
dysponować odpowiednimi środkami będziemy kontynuować prace, bo jak 
to już mówiłem w ubiegłym roku, nie chcę prowadzić prac na kredyt, bez 
realnych nadziei na spłatę należności. 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Wam, którzy chodzicie 
do  kościoła  i  składacie  ofiary  na  tacę  -  za  waszą  ofiarność.  W stosunku  
do spadającej frekwencji  -  widzimy, że wasza ofiarność wcale nie zmalała. 
Dziękuję  także  za  wszelkie  ofiary  wpłacane  na  konto  parafialne  i  domu 
zakonnego.

Nie  wiemy  co  przyniesie  nam  ten  rok  zarówno  pod  względem 
możliwości  prowadzenia  działalności  duszpasterskiej  jak  i  gospodarczej. 
Ufam,  że  wszystko  jest  przez  Boga  doskonale  zaplanowane,  a  naszym 
zadaniem jest ten Boży plan przyjąć i spróbować się odnaleźć w konkretnej 
rzeczywistość.  Chcemy  docenić  każde  dobro,  jakim  nas  Bóg  obdarzył  



w minionym roku i jakie przygotował dla nas w tym nowym. W dzisiejszej 
Ewangelii  słyszymy:  Z  Jego  pełności  wszyscy  otrzymaliśmy  –  łaskę  po  łasce. 
Chciejmy te łaski w naszym życiu dostrzegać, cieszyć się nimi i robić z nich 
dobry użytek, abyśmy w ten sposób służyli Bogu i drugiemu człowiekowi.

Pozwólcie,  że  na  koniec  wrócę  do  modlitwy  św.  Pawła  z  listu  
do Efezjan:  Przeto i  ja,  usłyszawszy o waszej  wierze w Pana Jezusa i  o  miłości  
względem wszystkich świętych,  nie  zaprzestaję  dziękczynienia,  wspominając  was  
w  moich  modlitwach.  Proszę  w  nich,  aby  Bóg  Pana  naszego,  Jezusa  Chrystusa,  
Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego  
samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do  
której  
On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

        ks. Piotr Ryba SDS
proboszcz parafii w Wilkasach


