Swarożyn 05.12.2020 r.
Siódmy List do Moich Parafian - Przyszłość jest w modlitwie przed Najświętszym
Sakramentem za wiarę swoją i Kościoła
Wielu z nas zadaje sobie dzisiaj pytanie : Jak powstrzymać dechrystianizację Polski ?
Odpowiedź dla człowieka wiary wydaje się prosta - Dbać o skarb, którym jest
małżeństwo i rodzina – to nasze wspólne zadanie przez całe życie.
W niemieckim mieście Weinsberg znajduje się potężna średniowieczna twierdza. W
1140 roku cesarz niemiecki Konrad III chciał zdobyć tę twierdzę. Nie mógł jej zdobyć siłą
ani głodem. W dramatycznej sytuacji obrońcy zaczęli negocjować z cesarzem warunki
poddania się. Wysłany do twierdzy cesarski poseł oznajmił, że kobiety i dzieci będą
mogły bezpiecznie opuścić twierdzę. Zgodził się, by kobiety wyniosły najcenniejsze
dla siebie rzeczy. Trudno sobie wyobrazić zdumienie cesarza, kiedy zobaczył, że na
plecach kobiety niosą własnych mężów. Tak więc największym skarbem dla żony jest
mąż, a dla męża – żona. Dla nich obojga – ich dzieci. A dla Narodu – rodzina. Ta
prawda pozwoli nam przeciwstawić się wszelkim atakom na rodzinę, sakramentalne
małżeństwo i na Bożego ducha w Narodzie Polskim.
Moi Drodzy, najbliższe lata będą inne, niż zwykle. Ostatnie zawieruchy
zweryfikowały wiarę wielu.
Niestety, taka czeka nas przyszłość - Kościół będzie mały i dla niewielu. Czy tego
chcemy, czy nie – rośnie nowe pokolenie, które wyznaje już inne wartości, a
chrześcijaństwo utożsamianie jest z opresyjną ewangelizacją, hipokryzją i
zaściankowym myśleniem.
Ale tak po prawdzie jacy z nas katolicy?






Czy nie dajemy innym powodu do myślenia, że właśnie tacy jesteśmy?
Czy potrafimy naprawdę sprostać tym pytaniom i zarzutom?
Czy umiemy uzasadnić swoją wiarę?
Skoro kilka dni temu skończył się listopad, to w tym duchu postawię pytanie:
jeśli niewierzący Was zapyta - skąd wiara w czyściec, skoro nie ma o tym
mowy w Piśmie świętym, czy będziecie potrafili na to odpowiedzieć?

Rzeczy niegdyś oczywiste, nie są już oczywiste. Reguły moralne, według których
żyliśmy i kiedyś powszechnie przyjmowano, straciły sens w obecnej kulturze. Nie
rozumiemy dlaczego mamy nie mieszkać z sobą przed ślubem, nie rozumiemy po co
chodzimy do grzesznego księdza do spowiedzi, nie rozumiemy dlaczego Kościół
"ogranicza prawa człowieka". Spójrzmy na Dekalog. Wykuty na blachę, bez refleksji
i pomyślunku. Rezultat: wielu młodym (starszym zresztą też) umknął fakt, że w 10
przykazaniach nie ma mowy o naszych prawach. Są tylko obowiązki.
Wiara chrześcijańska to droga trudna i pełna wyzwań. Nie ma łatwizny, nie ma
prostej modlitwy, nie ma taryfy ulgowej. Wszyscy mówimy teraz o tym, jak nam
ciężko, jak bardzo jesteśmy zranieni, zmęczeni i zagonieni. Dziś już nie ma "jestem
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grzeszny". Teraz jestem "słaby i zraniony". To w porządku, że taki jestem, mam
siebie takiego zaakceptować i nie muszę dążyć do żadnych ideałów, bo takich nie
ma... Odpuściliśmy sobie. Po świecku się rozgrzeszyliśmy i idziemy dalej. W kierunku
samorealizacji i samozadowolenia.
Nie tędy droga.
Patrząc na nasze nowe pokolenie, oczywistych rzeczy nikt im nie wyjaśnił. I takich
oto mamy nowych katolików - na "nie". I to nie jest do końca ich wina. To
odpowiedzialność Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, bo nie zadaliśmy sobie do
końca trudu, zrezygnowaliśmy, z mówienia o naszej wierze. Nawet "śmiesznie"
podstawowych sprawach.
Zacznijmy więc od nowa.
Niech ten rok liturgiczny otworzy Adwent inny niż zwykle. Módlmy się nie tylko
za kapłanów - o odwagę, siłę i poprawę stanu duchowieństwa - ale i za wszystkich
wierzących - połączmy to, byśmy mieli świadomość, że stanowimy razem jeden
Kościół. Żebyśmy wzrastali w siłę i mądrość, uczyli się wytrwałości i czujności. Jak
mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: "Jak wada stanowi zły nawyk, tak cnota jest
nawykiem dobrym." Natura nie znosi próżni. Jeśli nie wykształcisz w sobie dobrego
nawyku, to wykształcisz ten zły. Modlisz się lub nie. Troszczysz się lub olewasz, o
przepraszam, jesteś neutralny. Wierzysz lub nie wierzysz. Działasz lub nie. Czynisz
dobro lub nie. Jaką postawę wybierasz?
Wiem, że czyta ten List wiele osób wierzących, które mogą się oburzyć, że
przecież działają, wierzą i się modlą. Prawda jest taka, że to jest aktualne dla
każdego z nas, niezależnie od naszego stopnia "zaawansowania" w wierze.
Twoja modlitwa za Kościół, za bliskich i dalekich, za przyjaciół i wrogów - ma
znaczenie. Jest takie pytanie, które sobie bardzo często zadaje. Czasem
zapominam, ale staram się o tym pamiętać niemal codziennie. Pytam siebie: "Kim
jestem i jakie życie prowadzę?" A potem dodaję: "Od odpowiedzi wiele zależy."
Wiele zależy od tej odpowiedzi. Bo odpowiedzieć sobie trzeba, nie można tego po
prostu zostawić "w domyśle".
Jako Wasz Duszpasterz, tą drogą zachęcam siebie i każdego z Was do podjęcia
modlitwy nas ludzi wiary za Kościół święty, by głosił z mocą Ewangelię i nieustannie
pouczał, że ŻYCIE NIE JEST BEZSENSOWNĄ WŁÓCZĘGĄ PO DROGACH ŚWIATA, ALE
WYMAGAJĄCĄ DYSCYPLINY PIELGRZYMKĄ DO DOMU OJCA.
W tym roku liturgicznym, który rozpoczynamy dzisiaj, w sobotę 28 listopada mszą
świętą o godzinie 18.00 będziemy starali się BYĆ ZDYSCYPLINOWANYMI UCZNIAMI
CHRYSTUSA; ma nam w tym dopomagać realizacja hasła tego roku
duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Pamiętajmy i uświadamiajmy
sobie nawzajem, iż udział w Eucharystii ( dzisiaj także on-line ) nas przemienia, uczy
sztuki dzielenia, postaw prospołecznych i prowadzi do spotkania.
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Bracia i Siostry, w ubiegłorocznym Liście do Parafian cytowałem słowa Kardynała
Roberta Saraha, który w Warszawie, 14.11.2019 roku, powiedział : Kościół możemy
odnowić, a przez to i świat, tylko zaczynając od modlitwy i wiary w realną obecność
Chrystusa w Eucharystii. Jeśli Kościół zacznie sprawować Eucharystię z wiarą – to jest
nadzieja. Przyszłość jest w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem za wiarę
swoją i Kościoła.
Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dlatego nie
przystępujecie do Komunii Świętej… To tak jakbyście mówili, ze jesteście zbyt chorzy
i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw (św. Jan Maria Vianney).
„ Potęga ludzi złych, żywi się tchórzostwem ludzi dobrych ” ( św. Jan Bosko ).
Aby sprostać tym temu wezwaniu, by trwać w modlitwie przed Najświętszym
Sakramentem za wiarę swoją i Kościoła ponownie zapraszam do :


1/ tworzenia zespołów liturgicznych / osoby czytające Pismo święte w
czasie Eucharystii, lektorzy, ministranci, ceremoniarze /, twórczo
zaangażowanych w przygotowanie niedzielnej Eucharystii;



2/ troskI o osoby chore i starsze, które z racji stanu zdrowia lub sędziwego
wieku nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej – by były regularnie
odwiedzane przez Kapłana lub Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii raz w
miesiącu bądź dwa razy w roku przed Świętami Bożego Narodzenia i
Wielkiej Nocy – by żadna osoba z naszej wspólnoty parafialnej nie
odchodziła z tego świata bez pojednania z Bogiem;



3/ modlitwy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza
w pierwsze czwartki miesiąca połączone z adoracją Najświętszego
Sakramentu oraz modlitwa, aby ci, których Pan wybrał i powołał, byli
wiernymi i radosnymi świadkami Ewangelii, której poświęcili swoje życie.
Naszą pobożność eucharystyczną zaznaczamy ponadto :



codziennie – mając możliwość uczestnictwa we mszach świętych, które są
sprawowane od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00. Zachęcamy do
zamawiania mszy świętych z różnych okazji i tych radosnych i smutnych; by
modlitwą ogarniać chorych z naszych rodzin;



uczestnicząc w jubileuszach małżeńskich; po śmierci zmarłych – w 30 dniu
po śmierci i raz w miesiącu do I rocznicy śmierci – 12 mszy świętych
wieńcowych ( zamiast kwiatów ) - to zachęta, by w ten sposób wyrazić
wdzięczność za otrzymane dobro od zmarłych i uczyć młode pokolenie
szacunku i pamięci modlitewnej o zmarłych /;



w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych;



w każdy pierwszy czwartek miesiąca modląc się w czasie Eucharystii o
miłosierdzie dla żyjących – jest sporo takich osób w parafii, które utraciły
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właściwy kierunek życia, zagubiły się lub uzależniły od innych rzeczy czy
pseudowartości i potrzebują dzisiaj modlitwy o nawrócenie;


w pierwszą środę każdego miesiąca po modlitwie różańcowej, którą
prowadzą Rodzice modlący się za swoje dzieci, w czasie mszy świętej
ofiarowanej przez rodziców w intencjach swoich dzieci.
Adwentowe inicjatywy duszpasterskie :

1/ Podczas tegorocznego Adwentu zapraszam chętne osoby do podjęcia modlitwy
w intencji dzieci i młodzieży, polskich rodzin, o niezachwianą wiarę, o nawr ócenie
zdeprawowanych ludzi.
„ Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich ” ( Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński )
Zapraszam dziadków i rodziców do podjęcia modlitewnego szturmu w intencji
młodego pokolenia Polaków, do modlitwy wspartej postem w wybranym przez
siebie dniu. Obejmijmy młodzież zarówno tę uczestniczącą w życiu Kościoła, jak i tę
zagubioną. Termin wybranego dnia postu można zgłaszać u Księdza Proboszcza.
Zapisu można dokonać także poprzez pocztę elektroniczną na adres:
pswarozyn@diecezja-pelplin.pl. Należy podać imię oraz wybrany dzień na modlitwę
i post w intencji młodzieży. Stworzona zostanie księga modlitwy, którą w czasie
Pasterki ofiarujemy Dzieciątku Jezus.
2/ 8 grudnia 2020 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny od 12.00 do 18.00 trwać będzie Rodzinna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcam, aby 8 grudnia, w którym przeżywamy Godzinę Łaski ( od
12.00 do 13.00 ), był też czasem wielkiej modlitwy za rodziny: o jedność, miłość.
Warto wybrać się rodzinnie do parafialnej świątyni i w duchowej łączności trwać na
modlitwie. Oczywiście można się w nią włączyć również w domach. Niech to będzie
także także dzień dziękczynienia za św. Jana Pawła II Wielkiego, którego autorytet
podważyć próbują środowiska wrogie Kościołowi.
( Rodziny, które tego dnia będą modlić się w świątyni, proszone są o przyniesienie
trzech róż. Mają być one znakiem wdzięczności dla Pana Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie, dla Matki Bożej i dla św. Jana Pawła II. Kwiaty po Mszy św.
o godz. 18.00 zostaną złożone przy figurze Niepokalanej. Tu dokonamy aktu
zawierzenia rodzin Maryi. Poświęcę cudowne medaliki z paryskiego sanktuarium
maryjnego, z kaplicy CUDOWNEGO MEDALIKA - zostaną przekazane chętnym osobom,
rodzinom w czasie kolędowym ).
Inicjatywy duszpasterskie w ciągu roku :
1/ Codziennie po każdej mszy świętej MODLITWA DO BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY
MARTY WIECKIEJ - trwamy od początku pandemii. Jej relikwie są wystawione na
ołtarzu – modlimy się o pojednanie w narodzie, za polityków wszystkich opcji
politycznych, o poszanowanie wszelkiego życia, za zagubioną młodzież oraz o łaski :
zdrowia, oddalenia pandemii koronawirusa od naszych rodzin, miejsc pracy;
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wspieramy modlitwą wszystkie służby medyczne, sanitarne, mundurowe, które na
co dzień służą, często ponad własne siły i kosztem swoich najbliższych, człowiekowi
będącemu w potrzebie;
2/ w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 9.00 różaniec Róż Różańcowych i
Apostolstwa Dobrej Śmierci; o godzinie 9.30 msza święta w polecanych przez to
gremium intencjach;
3/ raz w miesiącu NOWENNY DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH, których
relikwie mamy w kościele;
4/ od stycznia 2021 roku raz w miesiącu / środa / MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ –
szczególnie teraz ta modlitwa jest koniecznie potrzebna – modlimy się za
wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, by ZŁO DOBREM
ZWYCIĘŻAĆ. Będę wdzięczny, jeśli mieszkańcy wiosek przez swoich Sołtysów i
Radnych Parafialnych złożą intencję mszalną i będą obecni na mszy świętej (
terminy : 27.01.2021; 10.02.2021; 24.03.2021; 14.04.2021; 19.05.2021; 16.06.2021 ;
28.07.2021 ; 25.08.2021; 22.09.2021; 20.10.2021; 11.11.2021; 15.12.2021 );
5/ raz w miesiącu, w pierwszą środę Miesiąca, RÓŻANIEC RODZICÓW MODLĄCYCH
SIĘ ZA SWOJE DZIECI I MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ ŚW. MONIKI ;
6/ raz w miesiącu, w drugą sobotę Miesiąca podczas mszy świętej o godzinie 17.00
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO : ( terminy : 09.01.2021; 13.02.2021; 13.03.2021;
10.04.2021; 08.05.2021; 12.06.2021; 10.07.2021; 07.08.2021; 11.09.2021; 09.10.2021;
13.11.2021; 11.12.2021 );
4/ raz na kwartał – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE – zapraszamy Małżonków, którzy
obchodzą piątą i kolejną piątą rocznicę zawarcia sakramentu Małżeństwa :
- Jubilaci od 01-03 – 13.03.2021 g.16.00
- Jubilaci od 04-06 – 12.06.2021 g.16.00
- Jubilaci od 07-09 – 11.09.2021 g.16.00
- Jubilaci od 10-12 – 11.12.2021 g.16.00
Srebrni i Złoci Jubilaci zamawiają indywidualnie mszę świętą z tej okazji
5/ od maja do października nabożeństwa fatimskie 13 dnia miesiąca z procesją;
6/ od czerwca do października w ramach Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca,
wynagradzamy NS NMP zniewagi wyrządzane Jej Niepokalanemu Sercu – msza
święta, rozważanie i różaniec w pierwsze soboty o godzinie 8.00 - w tych
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modlitwach uczestniczą też członkowie i członkini Żywego Różańca i Apostolstwa
Dobrej Śmierci;
7/ Będę wdzięczny każdej Osobie, która podejmie modlitwę za Kapłanów, tworząc
tzw. MARGARETKI – 7 osób, jedna osoba w wyznaczony dzień podejmuje modlitwę
i tak przez cały tydzień kolejne osoby ( więcej informacji na www.swarozyn.trim.pl ).
Od poniedziałku 7 grudnia 2020 roku jedna MARGARETKA modlić się będzie za
Księdza Proboszcza; druga za Księdza Mirosława; czekam na kolejne osoby….
5/ Kolejną propozycją jest RUCH CZYSTYCH SERC ( www.swarozyn.trim.pl ) :
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)
Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc
To zachęta dla każdego z nas, dla tych, którzy chcą tylko prawdziwej miłości,
niezależnie od tego, do jakiego stanu powołuje nas Pan, dlatego zawierzamy się
Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi Chrystusowi, prosząc,
aby to On uczył nas, jak kochać, i by leczył zranione serca. Tylko Jezus mówi całą
prawdę o seksie i miłości. On powołał nas do istnienia, abyśmy tu na ziemi
dojrzewali do miłości, bo pełnia szczęścia to kochać i być kochanym miłością
niezniszczalną. W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać
bezinteresowny i wzajemny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i
żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze. Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i
wolność od wszelkich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z
Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą
Eucharystię i regularną spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą – to
sprawdzona droga do prawdziwej – bo czystej – miłości. Takie oddanie się Jezusowi
stało się dla wielu z nas początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze
seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Jezus czeka
w sakramencie pojednania, by przebaczyć wszystkie grzechy i przywrócić czystość
serca tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Nie ma przypadków
beznadziejnych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z
największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje. Dla Jezusa nie ma
sytuacji bez wyjścia! On może uleczyć nawet najbardziej poranione serce!
„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest
małżeństwo” ( św. Jan Paweł II )
6/ Zachęcam do czytania miesięcznika DOBRE NOWINY ( dostępny przy wyjściu z
kościoła ), do nabywania w niedzielę Tygodnika Parafialnego, gdzie są bieżące
informacje : ogłoszenia parafialne, intencje mszalne, Słowo na daną Niedzielę,
Artykuł; ponadto zachęcam do regularnego śledzenia strony internetowej Parafii
www.swarozyn.truim.pl oraz parafialnego Facebooka;
7/ Jeśli nie możemy się spotykać tak jak dotychczas, by o sobie nie zapomnieć,
telefonujmy do siebie, bądźmy uwrażliwieni na osoby żyjące obok nas, może
potrzebują naszej dyskretnej, nie wścibskiej POMOCY; przesyłajmy do siebie
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nawzajem dobre wiadomości – w czasie izolacji związanej z pandemią te formy
budują nasze więzi, a istniejące podtrzymują.
8/ Codziennie w czasie modlitwy osobistej, rodzinnej odpowiedzmy w ciszy swego
serca na pytania, które widnieją na ścianie jednego z domów Matki Teresy z
Kalkuty. Wierzę, że szczera i systematyczna refleksja i osobista odpowiedź
poprowadzi nas do Źródła Świętości - BOGA :
Jaki dzień jest najpiękniejszy? Dzisiaj.
Co najłatwiej zrobić? Błąd.
Co jest największą przeszkodą? Strach.
Co jest największym błędem? Poddać się.
Co jest źródłem całego zła? Egoizm.
Co jest największą porażką? Zniechęcenie.
Kto jest najlepszym nauczycielem? Dzieci.
Jaka potrzeba jest najsilniejsza? Komunikowania się.
Co czyni nas najszczęśliwszymi? Poczucie, że jesteśmy potrzebni innym.
Co jest największą tajemnicą? Śmierć.
Co jest najgorszą wadą? Zły humor.
Kto jest najniebezpieczniejszy? Kłamca.
Jakie uczucie jest najbardziej niszczące? Uraza.
Co jest najpiękniejszym darem? Przebaczenie.
Co jest najniezbędniejsze? Ciepło.
Jaka droga jest najszybsza? Właściwa.
Jakie uczucie jest najprzyjemniejsze? Wewnętrzny spokój.
Jak najlepiej się bronić? Uśmiechem.
Co jest najskuteczniejszym lekarstwem? Optymizm.
Co przynosi największą satysfakcję? Spełnienie obowiązku.
Co jest największą siłą na świecie? Wiara.
Kto jest najbardziej potrzebny? Rodzice.
Co jest najpiękniejsze ze wszystkiego? Miłość.
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Część druga Listu do Parafian
W drugiej części Listu chciałbym zapoznać wszystkich Parafian z wykonanymi
pracami w roku 2020 oraz zaplanowanymi na 2021 rok i kolejne lata.
Bieżące informacje zamieszczane są w ogłoszeniach parafialnych, które są w
gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii www.swarozyn.trim.pl.
Co wykonaliśmy w 2020 roku :


zakupiono urządzenie czyszczące do posadzek w kościele FIRMY KARCHER
oraz wymieniono lampy oświetlające kościół na zewnątrz;



zakupiono dwa świeczniki wotywne do kościoła;



zakupiono nowe świeczniki i krzyż do Kaplicy Przedpogrzebowej;



zakupiono nowe Figury
Zmartwychwstałego;



naprawiono zniszczone skarbonki i drzwi w kościele po włamaniu;



4 września 2020 roku u Notariusza w Tczewie Parafia przekazała na rzecz
Gminy Tczew część działki za kościołem z przeznaczeniem na chodnik z
kostki betonowej;



otrzymaliśmy granty : 1/ z DOVISTY dla RODZINY KOLPINGA w wysokości
7.000 zł – zakupiliśmy krzesła do kawiarni parafialnej; i 2/ 18.050 zł dla
Rodziny Kolpinga z Lokalnej Grupy Działania WSTĘGA KOCIEWIA na
organizację pikniku promującego nasz kociewski rejon i innych imprez
promujących nasz region – realizacja do końca czerwca 2021 roku;



30 października 2020 roku zakończyliśmy ostatni etap prac przy kościele
parafialnym - Prace remontowo – konserwatorskie z zachowaniem
oryginalnej substancji
zabytkowej, strony zachodniej i wschodniej
kościoła w Swarożynie, powstałego w 1894 roku – koszt 81.801,15 zł;



w budynku plebanii oczyszczono piwnice, wypiaskowano ceglane i
kamienne ściany, zamontowano nowy kocioł gazowy do CO; zamontowani
zabezpieczenia na oknach w piwnicach;



zakupiono dwa stojaki na rowery;



trwa inwentaryzacja cmentarza i tworzenie elektronicznej strony;



zakupiono nowy baner na zewnątrz kościoła – nowy baner to mapa Polski,
na niej postać błogosławionej Siostry Marty Wieckiej z modlitwą o
uproszenie wszelkich łask, a zwłaszcza pandemii, Jej Relikwiarz – na górze
napis MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY oraz hasło roku duszpasterskiego
2020/2021;

Chrystusa

:

leżącego

w

Grobie

i
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Plany inwestycyjne na 2021 rok :


cmentarz : uporządkowanie, niwelacja terenu, grodzenie – prace zgodne z
otrzymanym pozwoleniem ze Starostwa Powiatowego;



plebania : przygotowanie dokumentacji dla prac konserwatorskich elewacji
ceglanej;



w kościele : nowe klęczniki ślubne, krzesła dla Pary Młodej, Świadków i
Rodziców – 8 szt; dwa przenośne konfesjonały; wykonanie ogrzewania w
kościele; nowe ławki na chórze i wyciszenie podłogi specjalną wykładziną;
stopniowe wykańczanie wnętrza świątyni poprzez malowidła – projekt
zatwierdzony przez WKZ; dwa obrazy : św. Franciszka z Asyżu oraz św.
Teresy z Kalkuty; zakupienie nowego napędu organów; oczyszczenie dachu
kościoła;



wokół kościoła - wymiana nawierzchni na chodnik z kostki granitowej
pochodzącej z rozbiórki drogi krajowej 22;



parkingi - wykorzystanie w/w materiału z wymiany na parking przy Centrum
Charytatywnym ;dalsze prace przy utwardzaniu; naprawa bram wjazdowych
- prace do wykonania przy okazji remontu drogi krajowej 22 w 2021 roku;



Centrum Charytatywne - dalsze wyposażenie;
Prace będą wykonywane w miarę posiadanych środków.
Sprawy finansowe :

Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w dniu 2 grudnia 2020 roku
szczegółowo zapoznałem Radnych ze stanem finansowym Parafii.
Rok 2020 rozpoczęliśmy z dużym deficytem spowodowanym brakiem
zaplanowanych dotacji z Funduszu Kościelnego, Ministerstwa Kultury oraz Gminy
Tczew / 2018 / - mimo tego wykonaliśmy zaplanowane prace przy kościele, plebani i
w Domu Parafialnym ( prace przy elewacji kościoła = 580.000 zł; kapitalny remont
Domu Parafialnego – CENTRUM CHARYTATYWNEGO imienia Św. Jana Pawła II =
500.000 zł; prace w plebanii = 75.000 zł ).
Czas pandemii sprawił, iż budżet Parafii jest o wiele skromniejszy, co
spowodowane jest niską frekwencją, z wiadomych względów, na mszach
niedzielnych. Parafia utrzymuje się tylko z ofiar otrzymanych od wiernych, głównie z
niedzielnych i świątecznych kolekt. Pragnę zachęcić i uwrażliwić osoby nieobecne w
kościele do współodpowiedzialności za wspólnotę Parafii. Proszę, jeśli to możliwe,
by te ofiary, które zostały przeznaczone na tzw. niedzielną kolektę wpłacić na konto
parafii lub przekazać przez osobę, która uczęszcza do kościoła.
Spadła także ofiarność w kopertach tzw. RODZINNE OFIARY. Serdecznie
proszę, by przy okazji otrzymania poświęconego opłatka na stół wigilijny czy przy
okazji KOLĘDY ( obojętnie czy będzie w formie tradycyjnej czy innej ) dopełnić tego
obowiązku współodpowiedzialności za dobra naszej parafialnej wspólnoty.
Swarożyn, 05.12.2020 r.
Wasz Ksiądz Proboszcz – dr Piotr Malinowski
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