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Refleksja ewangeliczna na niedzielę
/Łk 3,15–16.21–22/
Jak często czytamy w Ewangelii świętej o miłości Jezusa do Ojca.
W czasie chrztu w Jordanie Ojciec mówił z miłością o Synu. Odnalazł w Jezusie tego człowieka, który odpowiada Jego upodobaniu.
W każdym chrześcijaninie Bóg chce widzieć Jezusa Człowieka.
Nieraz widzi w nim Jezusa zelżonego, sponiewieranego, a czasem tego, który żyje w przyjaźni z Nim.
ks. Jan Twardowski

Trzeba, abym był przez ciebie ochrzczony

Znaczenie Chrztu Pańskiego
dla Jezusa i Kościoła
Chrzest Pana Jezusa ma doniosłe znaczenie w historii Pana Jezusa.
Był on jakby dniem konsekracji Jego i namaszczenia Duchem
Świętym do najbliższej publicznej misji. Bóg Ojciec dał Jezusowi
publiczne świadectwo, że jest Jego Synem umiłowanym.
Chrzest Pana Jezusa jest zapowiedzią i symbolem także naszego chrztu i wszystkich jego
dobrodziejstw. Nowa reforma liturgiczna przewiduje ustawienie
chrzcielnicy na eksponowanym
miejscu w kościele. Zwyczajem
dawnym chrzcielnice mieściły
się w osobnych kaplicach, odpowiednio bogato wystrojonych.
Nowa teologia sakramentowi
chrztu świętego nadaje poczesne miejsce, nawiązując do pierwotnej tradycji patrystycznej.
Odpowiednie miejsce otrzymał
także ten sakrament we współczesnej katechezie.
W treść tajemnicy dzisiejszego święta pięknie wprowadza nas
św. Grzegorz z Nazjanzu (+390): Chrystus daje się oświecić
(ochrzcić)... I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również
mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby
uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu.
On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość. Chrzciciel wzbrania się, ale Jezus nalega: „Trzeba, abym był
przez ciebie ochrzczony”. Pochodnia zwraca się do słońca, głos
mówi do słowa Bożego. Jezus wychodzi z wody, jakby wyciągając
z sobą i podnosząc pogrążony świat. I widzi, że to niebo, które
Adam niegdyś zamknął przed sobą i przed nami, nie przedziela, ale otwiera... Z nieba zstępuje świadectwo. Stamtąd bowiem
przybył Ten, o którym świadectwo miało być dane.
dokończenie na str. 4

SKŁADKA INWESTYCYJNA
Od początku 2020 roku wprowadzona została w naszej
parafii tzw. składka inwestycyjna. Nie jest to żadna dodatkowa zbiórka, ale jedna taca w miesiącu. Najbliższa
taka składka będzie za tydzień, czyli 16.1.
ZASADY SKŁADKI INWESTYCYJNEJ:
1. Termin – 3. niedziela każdego miesiąca.
2. Częstotliwość – raz na miesiąc.
3. Wysokość – dowolna.
4. Formy wpłat do wyboru:

▪

▪

▪

na konto bankowe parafii (PKO BP 49 1020 2906 0000
1702 0086 1682). Wpłaty są ewidencjonowane w parafii
i dają możliwość odliczeń podatkowych. Niezbędnym jest
określenie w tytule wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na
cele kultu religijnego (składka inwestycyjna).
na tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca,
którego składka dotyczy. Wpłaty te są również ewidencjonowane w parafii, ale nie dają możliwości odliczeń podatkowych.
na tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia –
są ewidencjonowane zbiorczo i nie dają możliwości odliczeń
podatkowych.

5. Rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków:
Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji darczyńców jest prowadzone przez Radę Ekonomiczną parafii.
W okresach półrocznych w biuletynie parafialnym publikowana
jest wysokość wpływów z tej składki oraz jej wydatkowania.
6. Przeznaczenie środków:

▪

▪
▪
▪

Dotąd finansowaliśmy z tej składki: pierwszy dźwiękoszczelny konfesjonał, a także wykonanie rzeźby św. Jana Pawła II
i okładzin kamiennych wokół oraz wprowadzenie figury wraz
z relikwiami Ojca Świętego do naszego kościoła.
Pozostałe środki są zbierane na wkład własny do otrzymanej
dotacji NFOŚiGW na termomodernizację kościoła, wymianę
świetlików w dachu i witraży.
W dalszej kolejności planujemy także inne duże remonty.
Kolejność realizacji tych i innych zadań będzie zależała od wysokości wpływów oraz pojawiających się innych pilnych potrzeb.
Zawsze na bieżąco informujemy nie tylko o wysokości składki
i jej przeznaczeniu, ale także co w danej chwili jest ważniejsze
i możliwe, a co musimy odłożyć na później.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość parafian i gości
i za każdą złożoną ofiarę.
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza Parafii
ks. Proboszcz

I N T E N C J E M S Z A L N E

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE

PONIEDZIAŁEK 10.01

▪ Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich

06:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB dla Genowefy Zdebskiej
06:30 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
06:30 + Stanisław Ślęczek
07:00 +Jan Domagała (od wnuka Dawida i Dominiki)
07:00 + Barbara Paciorek (od rodziny Leśniaków z Nowego Sącza)
08:00 +Jarosław Nowak w 14. rocznicę śmierci oraz + Tadeusz,
Augustyna i Józef
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
WTOREK 11.01
06:30 +Jadwiga Malinowska – 1. rocznica śmierci
06:30 + dr Ewa Kosydar (od sąsiadów Niewiarów)
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Leszek Kurzdym (od pracowników Szkoły Podstawowej
w Libertowie)
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
ŚRODA 12.01
06:30 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
06:30 +Jadwiga Cuber (od pracowników Urzędu Skarbowego
Kraków-Krowodrza)
07:00 O zdrowie i opiekę MB dla Małgorzaty z okazji 70. rocznicy
urodzin
07:00 + Andrzej Pruta w 2. rocznicę śmierci
08:00 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 13.01
06:30 +Józef, Maria, Józef
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Monika i Teofil Grygiel oraz zmarli z rodziny Grygiel i Ficek
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
PIĄTEK 14.01
06:30 + Ewa Kosydar (od rodziny Wojtasów)
06:30 + Wiesław Piec o miłosierdzie Boże
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
07:00 + Maria Pasyk (od pracowników firmy Miela)
08:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w pracy
dla Weroniki z okazji urodzin
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
SOBOTA 15.01
06:30 + Zdzisław Galon – 4. rocznica śmierci
07:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
08:00 + Maria – 10. rocznica śmierci, + Karol, + Władysław, + Rozalia,
+Teresa, + Józef, + Wojciech
08:00 + Zuzanna Jarosińska
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
NIEDZIELA 16.01
06:30 Za Parafian
08:00 + Paulina – 10. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
09:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla Bogumiły i całej rodziny
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla
Jacka Heiza w 50. rocznicę urodzin i opiekę MB dla całej
rodziny
11:00 + Stanisława Szostek – 19. rocznica śmierci
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
17:00 + Barbara Syrek – msza gregoriańska
18:30 + Ryszard Heród – msza gregoriańska
20:30 + Kazimierz Wojtaszek (od Macieja Stożka z rodziną)

błogosławieństw.

▪ Dzisiaj wspólnota Chrystus na Krowodrzy zaprasza po Mszy
św. o godz. 18:30 na kolędowe modlitewne czuwanie przy
żłóbku.

▪ Natomiast na wcześniejszych Mszach św. kolęduje dzisiaj
w naszym kościele znany nam zespół Zbrucz z Ukrainy.

▪ W czwartek 13 stycznia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu ze wspólnotą Chrystus na Krowodrzy po
Mszy św. wieczornej, czyli około godz. 19:00.

▪ Zachęcamy do nabycia naszych parafialnych kalendarzy
ściennych na 2022 rok przy stoliku obok wejścia głównego
lub w zakrystii.

▪ Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, składka na tacę będzie

w całości składką inwestycyjną. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na tacę i poprzez ofiaromat przy wyjściu
głównym z kościoła, a także liczne wpłaty na konto parafii.

▪ Trwa tegoroczna kolęda, która z powodu pandemii nie odbywa się w tradycyjnej formie. Tak samo jak w ubiegłym roku,
zapraszamy w styczniu poszczególne rejony parafii na Msze
święte kolędowe do kościoła o godz. 18:30. W tym tygodniu
zapraszamy:
▪ w poniedziałek – mieszkańców ulicy Bratysławskiej
i Kluczborskiej
▪ we wtorek – Łokietka
▪ w środę – Makowskiego, Palacha i Pod Fortem
▪ w czwartek – Opolskiej
▪ w piątek i w sobotę – mieszkańców ulicy Rusznikarskiej.
Dokładny harmonogram tych Mszy św. wywieszony jest na
drzwiach kościoła i dostępny na stronie internetowej parafii.

▪ Parafialny Klub Sportowy Jadwiga organizuje na miejscu

przy parafii półkolonie w czasie ferii. Odbędą się dwa turnusy
w drugiej połowie stycznia. Klub zapewnia: śniadania i obiady,
opiekę instruktora oraz warsztaty i zajęcia sportowe. Zapisy
w biurze Klubu w godzinach otwarcia. Szczegóły na ulotkach
i plakatach.

▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy

w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Jacek
Kielawa (l. 62) z ul. Krowoderskich Zuchów 26, Zofia Wachowicz (l. 84) z ul. Wybickiego 32 oraz Józefa Grzyszka
(l. 85) z ul. Opolskiej 13.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 10.01
1 Sm 1,1–8; Ps 116B;
Mk 1,14–20

PIĄTEK 14.01
1 Sm 8,4–7.10–22a; Ps 89;
Mk 2,1–12

WTOREK 11.01
1 Sm 1,9–20; 1 Sm 2;
Mk 1,21–28

SOBOTA 15.01
1 Sm 9,1–4.17–19; 10,1a;
Ps 21; Mk 2,13–17

ŚRODA 12.01
1 Sm 3,1–10.19–20; Ps 40;
Mk 1,29–39

NIEDZIELA 16.01
Iz 62,1–5; Ps 96;
1 Kor 12,4–11; J 2,1–12

CZWARTEK 13.01
1 Sm 4,1–11; Ps 44;
Mk 1,40–45

PODSUMOWANIE ROKU 2021
PODSUMOWANIE OGÓLNE
Kończymy rok 2021 z wielką pokorą wobec Boga i życia. Głównie po dwóch latach światowej epidemii. Przekonujemy się kolejny raz, jak kruche są materialne podstawy życia, jak chwilowy jest komfort, który daje nam świat.
Jako Wasi duszpasterze martwimy się wieloma ciężkimi doświadczeniami, które dotykają Was, ale przez to są także naszym
udziałem. Staramy się towarzyszyć Wam w smutku, gdy pojawia się choroba lub odejście najbliższych. Zawsze obejmujemy
Was modlitwą, nie tylko oficjalnie podczas liturgii, ale prywatnie,
w ramach brewiarza czy osobistego pacierza.
Z troską obserwujemy negatywne zjawiska, które osłabiają
wspólnotę. Odejścia od wiary, spadek praktyk religijnych. Martwi nas mniejsza liczba wiernych w ławkach i dzieci przy ołtarzu.
Składa się na to wiele powodów, pandemia jest dominującym.
Ale zmienia się także struktura społeczna parafii i miasta. Wielu
młodych emigruje, wspólnota się starzeje, a tradycyjne dotąd
bloki pustoszeją i bardziej przypominają dziś hotele i akademiki.
Nie wszystko jednak należy widzieć wyłącznie w ciemnych barwach. Kryzysy działają także oczyszczająco i kiedy spada ilość,
to często wzmacnia się jakość. Obserwujemy to jako spowiednicy i duszpasterze. Tak wielu z Was prowadzi dzielnie i wytrwale
głębokie życie duchowe. Z wiarą i oddaniem walczy ze słabościami i podąża za Jezusem, który jest Miłością. Patrzymy na
to z szacunkiem, często z podziwem i staramy się pomóc jak
umiemy najlepiej. Mamy w tym doświadczenie, bo to w końcu
także nasza dola. Jako ludzie również zmagamy się ze słabościami, odkrywając ciągłą konieczność nawrócenia i pracy nad sobą.
Wszyscy staramy się oswajać z sytuacją pandemii, uczymy się
jakoś żyć z utrudnieniami i zagrożeniami, ale nadal jest to niełatwa i przeciągająca się w czasie próba. Ciągle trzeba w imię
odpowiedzialności i bezpieczeństwa przychodzących tutaj ludzi
podejmować trudne decyzje, pilnować zasad sanitarnych i dawać
uczestnikom nabożeństwa poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy
za Waszą w tym względzie cierpliwość i zrozumienie. Przyjeżdżają do nas również osoby spoza parafii, które cenią sobie, że u św.
Jadwigi dba się o wszystkich. Że jest troska i odpowiedzialność
Nadal trwa i pewnie już pozostanie ciągła transmisja audio-video
z naszego kościoła.
Kolęda była i znowu będzie zaproszeniem do kościoła, a nie wizytą księdza w domach. Sobotnie Pierwsze Komunie święte, dwie
majówki dziennie czy dwie pasterki ‒ to wszystko nieoczekiwane
i wymowne znaki tych dziwnych czasów.
Te wysiłki dają jednak nadzieję, gdyż tak bogate życie duszpasterskie naszej parafii, które w ubiegłym roku przygasło, powoli
ożywia się i mozolnie podnosi.
Jesień 2021 to 40-lecie naszej parafii i 50-lecie duszpasterstwa
na Krowodrzy. Cały tydzień, z udziałem dawnych wikariuszy z poszczególnych lat, wspominaliśmy i dziękowaliśmy Bogu za kolejne
dekady istnienia naszej wspólnoty. Podsumowaniem była Msza św.

BIULETYN DUSZPASTERSKI
bezpłatny tygodnik parafialny
REDAKCJA BIULETYNU
Ks. M. Hajdyła, K. Herej-Szymańska,
A. Gorczyca, M. Kot-Panek,
M. Szymańska
teksty: D. Bidzińska, I. Korohoda,
D. Kotas, Ł. Kwiecień
dział reklam: D. Kotas
Parafia nie odpowiada za treść
publikowanych reklam

9 października w 40. rocznicę erygowania parafii, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować plan, by zwieńczeniem tych jubileuszy był najbliższy odpust
w czerwcu 2022. Chcemy zaprosić wszystkich księży, którzy tutaj
pracowali, na sumę odpustową pod przewodnictwem ks. prałata
Jana Dziaska, który będzie świętował 60-lecie kapłaństwa. Oby
kolejne ograniczenia epidemiczne nie pokrzyżowały tych planów.
Owocem duchowym jubileuszu parafii są dwa nowe comiesięczne
nabożeństwa. Pierwsze, do św. Jadwigi, odprawiamy w zmienionym terminie, każdego 8. dnia miesiąca, zgodnie z datą kanonizacji, o godz. 18:00. Jest to nabożeństwo eucharystyczne, z prośbami
indywidualnymi, z kazaniem i indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem. Natomiast do św. Jana Pawła II
odprawiamy różaniec za rodziny i samotnych, przy relikwiach,
z prośbami indywidualnymi i z Apelem Jasnogórskim, każdego 22.
dnia miesiąca o godz. 20:30. Od początku duża grupa uczestniczy w tych nabożeństwach, a mamy nadzieję, że z biegiem czasu
i z nadejściem miesięcy wiosennych ta liczba będzie wzrastać.
Podsumowując drugi już rok innego, trudniejszego parafialnego
życia z całą pokorą w pierwszej kolejności dziękujemy Bogu za
każde, nawet najmniejsze dobro i za każde dobre serce: sióstr,
księży i osób świeckich. Jesteśmy wdzięczni za Waszą wytrwałość,
życzliwość i wsparcie.
STATYSTYKI
Parafia w liczbach
W parafii pracuje 9 księży ‒ proboszcz, 3 wikariuszy i 5 rezydentów. W tym roku, po ośmiu latach, został przeniesiony do parafii
św. Jana Chrzciciela w Krakowie ks. Grzegorz Kurzec. W jego
miejsce przyszedł do nas z parafii w Michałowicach ks. Norbert
Sarota. Nadal pracują dla nas cztery siostry nazaretanki (nie
nastąpiły żadne zmiany personalne).
Działalność niektórych naszych poradni, grup i wspólnot okresowo bywa zawieszana.
Dzieła charytatywne zostały zorganizowane w bardzo ograniczonym zakresie. Właściwie, poza kilkumiesięczną przerwą,
działa aktualnie głównie kuchnia św. Jadwigi. W 2021 wydała
1426 posiłków, korzysta z niej regularnie około 30 osób.
Sakramenty
W 2021 roku udzielono w naszym kościele 12 ślubów (w ub. roku 6),
77 chrztów (w ub. roku 71), odprawiliśmy 157 pogrzebów (w ub.
roku 169); bp Jan Zając bierzmował 79 osób (w ub. roku 72); do
I Komunii św. przystąpiło w sumie z pięciu szkół 129 dzieci, a Komunie odbyły się w majowe soboty i jedną sobotę wrześniową.
Finanse
Rok 2021 rozpoczęliśmy saldem dodatnim w kasie parafialnej
w wysokości 168 151 zł.
Sytuacja finansowa kolejny rok była trudna. W porównaniu z latami
ubiegłymi wpływy z całego roku ze składek na tacę we wszystkie
niedziele i święta były w tym roku z powodu pandemii i ograniczonej liczby osób w kościele nadal niższe.
dokończenie na str. 4

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Jadwigi Królowej
ul. Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel.: +48 12 637 14 15
fax: 638 71 52
konto: 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682

DUSZPASTERZE
proboszcz: ks. Marek Hajdyła
wikariusze: ks. Jacek Kuczmier,
ks. Dariusz Burda, ks. Norbert Sarota

e-mail: swietajadwiga@diecezja.pl
www.swietajadwiga.diecezja.pl

rezydenci: ks. Prałat Jan Dziasek,
ks. Dariusz Oko, ks. Stanisław Molendys,
ks. Mirosław Czapla, ks. Włodzimierz
Sywak

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
dni zwykłe: 6:30, 7:00, 8:00, 18:30
nd. i święta: 6:30, 8:00, 9:30, 10:00,
11:00, 12:30, 17:00, 18:30, 20:30

KANCELARIA PARAFIALNA
pn.-sob.: 10:00-11.00
pn., wt., czw.: 16:00-18:00
nd. i święta: kancelaria nieczynna

Trzeba, abym był przez ciebie ochrzczony

Znaczenie Chrztu Pańskiego
dla Jezusa i Kościoła

PODSUMOWANIE ROKU 2021
dokończenie ze str. 3

dokończenie ze str. 1

Jest jeszcze jeden powód, dlaczego Kościół wyeksponował
Chrzest Pański. Matka Kościół
obchodzi w tym dniu święto narodzin milionów swoich dzieci,
którym dała życie nowe, Boże,
woda Chrztu świętego. Istniał
nakaz liturgiczny, aby w Wielką
Sobotę chrzcielnicę wystroić
i pokazać ludowi jako kołyskę
jego narodzin dla nieba. Z tej
okazji kapłan dokonuje uroczystego poświęcenia na oczach ludu
wody chrzcielnej. Życzeniem jest także Kościoła, aby dnia tego
udzielano chrztu wszystkim katechumenom, którzy w czasie
wielkanocnym mają otrzymać Chrzest święty. Chciałby bowiem
Kościół wbić wszystkim obecnym mocno w pamięć tajemnicę ich
wszczepienia w drzewo Chrystusowe i w Jego mistyczne Ciało. Ku
temu również służy publiczne odnowienie obietnic chrztu świętego wszystkich wiernych zebranych w kościele.
Pamiątką tej wielkiej chwili chrztu świętego jest imię, jakie otrzymujemy na chrzcie świętym. Życzeniem Kościoła jest, by to imię
było chrześcijańskie, wyróżniające dziecię Boże od dziecka ziemi.
Chodzi także o to, by dziecko miało patrona, który by roztaczał
nad nim szczególną opiekę, a także by młody chrześcijanin miał
wzór i ideał do naśladowania. Dlatego w dzień patrona co roku
obchodzimy imieniny, czyli doroczne wspomnienie. Jest to okazja,
aby naszym patronom podziękować za otrzymane dobrodziejstwa, polecić się nadal ich opiece i naśladować szlachetne ich
wzory. Zwykle nadaje się dziecku imię, jakie sobie na świat przyniosło. Tak więc dzień imienin jest blisko, u styku z dniem urodzin.
Święto wprowadził papież Pius XII w 1955 roku pod nazwą Wspomnienie Chrztu Pana Jezusa. Wiemy, że w Kościele prawosławnym łączy się ono z uroczystością Objawienia Pańskiego jako
nowy kult epifanii Boga na ziemi. Papież Pius XII wyznaczył święto na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Nowa reforma (1969)
– na niedzielę po Objawieniu Pańskim.
Za: Wiara.pl

Jednocześnie wszystkie wydatki, jak w każdym gospodarstwie
domowym, rosną. Rachunki i płatności, konieczne prace naprawcze, zakupy liturgiczne, wystrój kościoła oraz pensje dla pracowników świeckich, podatki państwowe i kościelne. To wszystko
nie zmniejsza się, a niektóre należności są coraz większe. Parafii
nie obejmują żadne tarcze ani inne formy pomocy zewnętrznej,
zarówno od Państwa, jak od Kościoła.
Mimo to, dzięki ofiarności Was wszystkich, mogliśmy regulować
praktycznie wszystkie wydatki na bieżąco, utrzymać płynność
i pozostać na dodatnim wyniku finansowym.
Rozpoczynamy więc rok 2022 dodatnim saldem w kasie bieżącej w wysokości 51 940 zł.
Osobno rozliczana jest składka inwestycyjna.
Stan kasy inwestycyjnej w dniu ostatniego rozliczenia, czyli
31 sierpnia 2021 wynosił 332 575 zł.
Od tego czasu do końca roku złożona została do kopert, na tacę
i na konto łączna kwota 158 795 zł.
W tym okresie wydaliśmy z kasy inwestycyjnej jedynie 5 000 zł
jako końcowe należności za odlew pomnika Papieża.
Tak więc kończymy ten rok z dodatnim saldem składki inwestycyjnej: 486 370 zł.
Jeśli dodać do tego pieniądze z kasy bieżącej, to dysponujemy
łącznie kwotą prawie 540 tys. zł.
Wszystkie pieniądze, zarówno z kasy bieżącej, jak inwestycyjnej, są zdeponowane na parafialnych kontach bankowych.
Dziękujemy każdemu, kto mimo bardzo trudnej sytuacji wielu
domów i rodzin ma możliwość wrzucać dowolne ofiary na niedzielną tacę lub wpłacać na konto. Coraz więcej osób korzysta
także z ofiaromatu bezgotówkowego, który pojawił się w naszym
kościele w maju.
Te wszystkie ofiary są jedynym dochodem parafii. Tylko one
pozwalają utrzymać cały kościół i jego otoczenie oraz prowadzić działalność duszpasterską. Bóg zapłać wszystkim osobom
dobrej woli.
Plany gospodarcze

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości
wobec drugiego.

W czerwcu otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niespełna 1,5 mln złotych na wymianę świetlików i okien witrażowych
w kościele oraz na instalację fotowoltaiczną. Z tego powodu,
a także z powodu pandemii, nie podejmujemy na razie żadnych
innych poważniejszych inwestycji i kontynuujemy odkładanie
pieniędzy na wkład własny, gdy będą realizowane kolejne etapy
tych prac. Aktualnie trwają przygotowania formalne i prawne.

papież Franciszek
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