
1 
 

PODSUMOWANIE ROKU 2022 

w parafii św. Rodziny 

Wprowadzenie 

Największym skarbem parafii są ludzie, którzy wierzą, modlą się, dają swój czas, siły, czasem 

i cierpienie, w służbie dla ludzi, Boga – ostatecznie Kościoła. Jestem dumny i cieszę się bardzo, że taki 

parafian i przyjaciół parafii jest tak wielu. Dla mnie, jako proboszcza, to wielki dar i radość, ponieważ 

o to chodzi w Kościele, aby budować żywe relacje i wspólnotę. Dlatego w tym podsumowaniu chcę 

podziękować i wymienić imiennie, tych, którzy robią to co robią. To podsumowanie składa się z dwóch 

części. Pierwsza to głównie liczby a druga to duszpasterstwo i sprawy remontowe. 

1. SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA 

1.1. Chrzest przyjęło 63 dzieci (+3 – tzn. 3 więcej niż w 2021) 

1.2. Bierzmowanie: 

1.2.1. Przyjęło ten sakrament 103 osób (+43) 

1.2.2. Obecnie przygotowuje się ponad 100 młodych. W listopadzie kandydaci do bierzmowania 

wyjechali na trzydniowe rekolekcje do Istebnej. Samo bierzmowanie ma być w czerwcu.  

1.3. Eucharystia 

1.3.1. Komunia święta: 

1.3.1.1. Rozdaliśmy 98 tys. Komunii, tj. (+10 tys.) 

1.3.1.2. Chorzy przyjęli 1263 Komunie (+639). Dziękuję szafarzom, którzy pełnią tą 

posługę. Są to panowie: Antoni Wiltosz, Waldemar Machoń, Piotr Świątkiewicz, 

Jerzy Kucharski, Adam Rak, Stanisław Lupa, Marek Mrówka, Zorychta 

Grzegorz, Sławomir Torbuś, Andrzej Działach. 

1.3.1.3. Do I Komunii św. przystąpiło 99 dzieci (-13) i przygotowanie to prowadzi 

proboszcz. 

1.3.1.4. Do Wczesnej Komunii 8 (-3). Od 2 lat to przygotowanie prowadzą małżeństwa 

metodą zwaną „Baranki”. Dziękuję małżeństwom Ani i Bartkowi Wyrobkom, Joli 

i Michałowi Ferdynom oraz Magdzie i Michałowi Romańczykom za prowadzenie 

tego przygotowania. 

1.3.1.5. Obecnie do I Komunii św. przygotowują się 2 klasy z MSP 2, 3 klasy z MSP 11, 

1 ze szkoły Katolickiej oraz grupa 17 dzieci do Wczesnej Komunii.  

1.3.2. Odprawiono 55 Mszy za parafian. 

1.3.3. Odprawiono 79 (-35) Mszy św. za ++ z ofiar ze skarbonki. W tym 55 (-40) odprawił 

ks. M. Kostoń. 

1.3.4. Ilość wiernych na Mszy niedzielnej (tzw. dominicantes) – 1915 (+315). 

1.4. Namaszczenie Chorych przyjęło 480 (+10) 

1.5. Małżeństwo 

1.5.1. Kurs dla narzeczonych przeszło par 37. 

1.5.2. Z Poradni Życia Rodzinnego skorzystało 42 par. Dziękujemy Państwu Małgorzacie 

i Piotrowi Świątkiewiczom za tą posługę. 

1.5.3. Ślub zawarło 15 par (+5). 

1.6. Kapłaństwo: Mamy aktualnie 2 kleryków w WŚSD. Paweł Kaszuba, jest na V roku i 25.02. 

przyjmie święcenia diakonatu. Kleryk Daniel Kołodziejczyk jest na II roku i studiuje na WT UŚ. 

1.7. Pogrzebów odprawiono w parafii 101. Zmarło 156 parafian (+16). 
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1.8. Nasi kościelni to: Marek Mrówka, Filip Wadowski, i do niecałego roku Szymon Szol. 

2. DUSZPASTERSTWO: WSPÓLNOTY, GRUPY, WYDARZENIA 

2.1. Żywy Różaniec 

2.1.1. 6 Róż Żywego Różańca. Serdecznie dziękujemy Zelatorom opiekującym się 

poszczególnymi Różami. 

2.1.2. 9 Róż Rodziców Modlących się za Dzieci, którymi moderuje Sabina Kosmala. 

2.2. Medytacja karmelitańska odbywa się 1 i 3 niedzielę miesiąca i uczestniczy w niej kilkadziesiąt 

osób. Prowadzi je Bogumiła Zając. 

2.3. Parafialny Zespół Caritas to obecnie panie: Wójcik Anna, Muszalik Anna, Duda Sylwia, Agata 

Kowalczyk, Maria Piekielska, Teresa Wochnik, Mariola Sikorska.  

2.3.1. Zespół rozprowadza na Paschaliki Wielkanocne oraz Świece Wigilijne i opłatki, 

przeprowadza przed kościołem zbiórki. Grupą opiekuje się ks. Jarosław Ogrodniczak. 

2.3.2. Śniadania dla Seniorów - uczestniczy w nich 10-20 osób. Bardzo dziękuję Paniom, które 

wolontaryjnie je przygotowują pod przewodnictwem Marii Piekielskiej. 

2.4. Katecheza dla dorosłych w tym roku odbywała się w cyklach tematycznych i uczestniczyło 

w niej 10-20 osób. 

2.5. Wspólnota „W drodze” spotyka się w małych grupach i wspólnie. Wspólnota liczy około 40 

osób. W tym Wspólnota roku przeżywała swoje rekolekcje w domu En Christo w Brodach 

k. Lanckorony i prowadziła kurs Alpha, który przeżyło 30 uczestników. 

2.6. W tym roku zakończył swoją działalność Chór Cantores Familiae. Jeszcze raz dziękujemy 

wszystkim chórzystom oraz p. Gabrieli Małogowskiej, która przez lata go prowadziła.  

2.7. Zespół Akatyst od lat prowadzi p. Joanna Kamińska a opiekunem jest ks. Dawid Domański. 

Zespół upiększa liturgię w uroczystości, podczas bierzmowania czy przed Pasterką. 

2.8.  W naszej parafii nie obecnie Oazy młodzieżowej. Jest natomiast Ruch Światło-Życie 

Domowego Kościoła. Kręgiem opiekuje się ks. Proboszcz a parą pilotującą są Beata i Mariusz 

Barber z Mysłowic. W kręgu są 4 małżeństwa. 

2.9. Ministranci. 46 chłopców uczęszcza na zbiórki, które odbywają się raz w tygodniu w soboty. 

W tym roku mamy 6 nowych ministrantów. Dziękuję animatorom – młodzieży, którzy 

z zaangażowaniem włączają się w formację młodszych ministrantów. 

2.10. Scholka. Na spotkania uczęszcza około 30 dziewczynek. Grupę prowadzi p. Joanna 

Opara, opiekunem jest ks. Dawid. Osobą, która akompaniuje na próbach i wszystkich Mszach 

szkolnych czy niedzielnych jest Arkadiusz Fujak. W tym roku nasza Scholka „Pod Skrzydłami” 

uświetniła swoim śpiewem mszę św. w archikatedrze Chrystusa króla w Katowicach podczas 

Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych. Podczas 25 Festiwalu Twórczości Religijnej 

w Kętach Scholka zajęła 3 miejsce. W tym roku Scholka obchodziła 10 lat. 

2.11. Dzieci Maryi. Grupa liczy około 30 dziewczynek. Opiekunem grupy jest ks. Piotr 

Żymańczyk. W grudniu Dzieci Maryi z dużym zaangażowaniem rodziców zorganizowały 

Kiermasz, który cieszył się dużym zainteresowaniem parafian. Dziękuję animatorkom, które 

wspierają ks. Opiekuna. 

2.12. Dziecięce grupy parafialne z księżmi Piotrem i Dawidem oraz rodzicami w minionym 

roku pojechały na przejażdżkę rowerową do parku do Świerklańca; przed wakacjami przeżywali 

ekstremalne  chwile w Energylandi oraz zwiedzały Panteon Górnośląski oraz Katowice z dachu 

katedry.  
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2.13. Msze z udziałem dzieci. Serdecznie dziękuję pani Joannie Oparze, która przez cały rok 

animuje śpiew na Mszach szkolnych w czwartki, na Mszach niedzielnych dla rodzin z dziećmi, 

na Roratach i różańcach, drodze krzyżowej i nabożeństwach majowych.  

2.14. Lektorzy Dorośli. Dziękuję za regularną cotygodniową posługę słowa Beacie Flak, 

Waldkowi Machoniowi, Beacie Rak, Justynie Kuśmirek, Lucynie Capandzie-Cieśli, Martynie 

Pakule, Magdalenie Kloze, Sabinie Kosmali, Andrzejowi Zubrowi, Szymonowi Wichrowi oraz 

w tym roku przyjętym Ani Śliwińskiej, Ewelinie Kajdzik i Arkowi Fujakowi. 

2.15. Laudato Si to encyklika papieża Franciszka dot. ekologii. Taki tytuł noszą inicjatywy 

ekologiczne, które animuje w parafii animatorka Laudato Si Anna Śliwińska. To dzięki niej 

miało miejsce sianie kwietnych łąk, sadzenie bratków na skwerze parafii oraz konkurs 

fotograficzny św. Franciszka i powstały po nim Kalendarz Parafialny. Wielkie dzięki! 

2.16. Na początku września miał miejsce Piknik parafialny. Dziękuję kierowniczce wydarzenia 

Wandzie Kowalewskiej, Agacie Kowalczyk oraz całej grupie wolontariuszy. Pani Wanda była 

również sekretarzem Synodu o synodalności.  

2.17. Parafialny Klub Gier Planszowych – jego duszą jest pasjonat wszelkich planszówek 

Grzegorz Zorychta. 

2.18. Kronika Parafialna – od kilku lat relacjonuje w niej wydarzenia parafialne Ewelina 

Wicher. 

Akcje pomocy 

2.19. Akcja Dzieciątko. Dzięki dobroci parafian i wolontariuszom, których organizuje 

p. Joanna Kamińska parafia po raz kolejny przekazała przed świętami ponad 50 paczek osobom 

starszym, chorym i rodzinom potrzebującym. 

2.20. W tym roku, z powodu wojny, szczególną pomoc skierowaliśmy na Ukrainę. 

Przekazaliśmy ponad 50 paczek z darami. Na probostwie gościliśmy w sumie 4 rodziny. Wielu 

pomogło przygotować im mieszkanie, podzieliło się meblami oraz pomogło po wyprowadzce 

wyposażyć jednej rodzinie nowe mieszkanie sprzętami AGD i potrzebnymi meblami. 

Z inicjatywy kościelnego Marka Mrówki trwa akcja zbierania niewypalonych świec, z których 

powstaną nowe świece i zostaną przekazane na Ukrainę. 

2.21. Dziękuję pani Ewie Sołtysek, która co roku, z uczniami i nauczycielami MSP 11 

organizuje sprzedaż kartek na święta, aby wspierać misje. W tym roku pochodzącą z Piekar 

Katarzynę Tomaszewską posługującą w Zambii.  

2.22. Parafia wspiera obiady dzieci w MSP 11. 

wydarzenia wakacyjne 

2.23. Wakacje z Bogiem. Odbyły się w Zakopanym i wzięło w nich udział 47 dzieci.  

2.24. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wzięło w niej udział około 24 osób. 

2.25. Żagle z Tatą 2022. Popłynęło na 3 jachtach 29 osób. Na następny rejs są pełne 4 jachty. 

2.26. W 2022 r. po raz pierwszy odbyło Zimowisko Parafialne w Zakopanem. Jest 

kontynuacja. 

2.27. Pielgrzymki. Na przełomie czerwca i lipca była parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej, 

a w tym roku będzie pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii. Parafianie z ks. proboszczem 

wybrali się na pielgrzymkę śladami świętych Krakowa. Grupa parafian uczestniczyła wraz 

z ks. Dawidem w Obchodach Kalwaryjskich na Górze Św. Anny. 

3. SPRAWY OGÓLNOPARAFIALNE 
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3.1. Troska o kościół. Dziękuję Panom i Paniom, które co tydzień sprzątają kościół w poniedziałki 

i soboty. Są to następujące osoby: Aleksandra Szudy, Urszula Hojczyk, Małgorzata Aderek, 

Jolanta  Giernacka, Halina Jany, Agata Kowalczyk. Dziękuję za wieloletnią cichą posługę troski 

o prezbiterium kościoła Grażynie Kaczmarskiej. Są to także panowie: Stefan Bujoczek, Jan 

Pawłowski, Józef Kowalewski, Marek Tomaszowski, Kazimierz Herbik, Stanisław Matychniak, 

Bogdan Bekalarski, Tadeusz Cisek, Piotr Buhl, Andrzej Jurków, Aleksander Zeiske. Dziękujemy 

Paniom Annie Połomskiej i Annie Sroce za dekorowanie kwiatami prezbiterium oraz 

przygotowywanie dekoracji na śluby.  

3.2. O kaplicę adoracji troszczą się Sabina Kosmala i Anna Połomska.  

3.3. O tego roku jest nowa Parafialna Rada Duszpasterska. Jej skład jest na stronie parafii. 

3.4. Dziękujemy za aktywność i rozwijanie skrzydeł  naszemu organiście Mirosławowi Bulowi. Pan 

Mirosław zorganizował kolędowanie dzieci w naszym kościele. Wraz z księdzem Piotrem 

rozpoczął cykl wieczorów „Śpiewajmy Razem”. Z jego inicjatywy Marysia Romańczyk 

pojechała na Międzynarodowy Konkurs Twórczości Maryjnej "Sancta Maria" w Częstochowie, 

gdzie została laureatką a później Marysia otrzymała nagrodę wyróżnienia w XXVII Festiwalu 

Dziecięcej Piosenki Religijnej w Katowicach. Piosenki skomponował nasz organista.  

3.5. Dziękuję rodzinom, które pod kierownictwem Pauliny Kostrzewy budują stajenkę i Boży 

Grób. Pani Paulina dokonuje również corocznego przeglądu budowlanego obiektów naszej 

parafii i wskazuje punkty kolejnych działań. 

3.6. W parafii świętowaliśmy 100 rocznicę urodzin św. Joanny Beretty Molli. Dusza tego wydarzenia 

była Sabina Kosmala. Dzięki! 

3.7. Dziękuję mężczyznom, którzy pod kierownictwem Piotra Buhla noszą baldachim. 

3.8. Składam szczególne podziękowania Ewelinie i Rafałowi Drzazgom. Ewelinie za upiększanie 

probostwa, domu parafialnego oraz różnych spotkań oraz uśmiech dla każdego, kto dzwoni czy 

puka na probostwo. Rafałowi, który nie pierwszy raz budował domek na roraty, kominek na 

kiermasz. 

3.9. Serdecznie DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM PARAFIANOM, którzy w jakikolwiek sposób dokładają 

swoją cegiełkę budowania żywej wspólnoty Kościoła. Dziękuję chorym za ich dar modlitwy 

i cierpienia. Dziękuję wszystkim uczestnikom codziennych liturgii za ich modlitwę i obecność. 

Dziękuję za to wszystko co ma miejsce a czego nie widać – za każde dobro, które sprawia, że ta 

parafia jest dobrym miejscem, ponieważ wszyscy tworzymy jej klimat.  

3.10. Parafia co tydzień wydaje Biuletyn (500-800 szt.). 

3.11. Obecność w sieci 

3.11.1. Fanpage. 3500 polubień strony o 4 tys. obserwujących. Parafia ma wielu redaktorów, 

którzy na bieżąco relacjonują różne wydarzenia. Dziękuję tu imiennie Barbarze Wójcik, 

która już kilka lat wrzuca zdjęcia ze Mszy św. z udziałem dzieci w niedziele i czwartki. Pani 

Barbara koordynuje także budowę ołtarzy na Boże Ciało a jej mąż w różnych sytuacjach 

służy transportem. 

3.11.2. Kanał Youtube. Na kanale parafii umieszczane są ogłoszenia i homilie. Dziękuję 

Szymonowi Szolowi, który co tydzień umieszcza te materiały na stronie oraz troszczy się 

o transmisję online z kościoła. 

3.12. Remonty i finanse 

3.12.1. Kościół 
3.12.1.1. Remont oświetlenia witraża kielicha, pod chórem, nocne oświetlenie 

przedsionków kościoła, oświetlenie polichromii, doświetlenie punktowe prezbiterium 

(29 tys. zł)  

3.12.1.2. Schody przed wejściem głównym (53 tys. zł) 

3.12.1.3. Nowa Kanalizacja – ponad 130 m (180 tys. zł) 
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3.12.1.4. Konserwacja polichromii w prezbiterium (15 tys. zł) 

3.12.2. Probostwo: 

3.12.2.1. Wymiana części okien na probostwie. (12 tys. zł) 

3.12.2.2. Trwa remont pokoju gościnnego oraz powstaje kaplica domowa. 

3.12.3. Koszty utrzymania (media) podamy po zakończeniu rozliczeń pod koniec stycznia. 

 

4. PODSUMOWANIE 

Wiem, że nie wymieniłem wszystkich. W cieniu pozostają często bliscy: rodzina, małżonkowie, którzy 

wspierają i pomagają. Wielkie dzięki! Bardzo dziękuję wszystkim współpracownikom probostwa i 

kościoła, z którymi spotykam się codziennie, którzy znoszą moje humory i uwagi. Myślę, że nie będzie 

przesadą jak powiem, że stanowimy zespół, który się szanuje i potrafi współpracować. Szczególnie 

księżom wikariuszom, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze co pewnie widać. Dziękuję za ich 

oddanie grupom i za pracę w szkole. Dziękuję w imieniu swoim i księży wikariuszy za przyjmowanie nas 

z naszymi ograniczeniami, słabościami i wadami. Dziękuję za każde życzliwe słowo i każde słowo trudne 

ale szczere, wypowiedziane z troską o parafię. Nie wszyscy dobrze to znoszą ale ja wolę słyszeć trudne 

rzeczy w twarz niż słyszeć plotki. Dziękuję za wiele inicjatyw i pomysłów, które płyną od Was. Za każde 

życzliwe słowo, uśmiech, serdeczność. W takim klimacie chce się  pracować i z nadzieją patrzy w jutro.   

Za każde niewłaściwe słowo czy zachowanie, albo brak słowa czy gestu – z serca przepraszam. 

Tabela. Sakramenty i sakramentalia 

 2021 2022 ,,+” ,,-” 

Chrzty 60 63 +3  

 M 24 / K 36 M 32 / K 31 M+8 K-5 

W związkach sakramentalnych  33 41 +8  

W związkach bez sakramentu małżeństwa 27 22  -5 

I Komunia 112 99  -13 

Wczesna Komunia 11 8  -3 

Ilość komunii św. 88.000 98.000 +10.000  

Komunie dla chorych Szafarze 475 

Księża 149 

Szafarze 1160  

Księża 123 

Sz+665 

 
K-26 

Bierzmowanie 60 103 +43  

Małżeństwa 10 15 +5  

Sakrament chorych 270 280 +10  

Kolęda brak ok. 900   

Pogrzeby 
140: M 66 / K 74 156: M 73 / K 83 

K+9 

M+7 
 

w parafii 93 101 +8  

poza parafią 47 55 +8  

Msze za parafian 54 55 +1  

Msze św. za ++ z ofiar składanych do 

skarbonki  

114 

(95 ks. Kostoń) 
 

 
 

Liczba wiernych w niedzielę na jesień 1600 1915 +315  

 

 


