Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób
funkcjonowania, również w wymiarze
duszpasterskim i praktyk religijnych.
Jednym z najważniejszych przejawów życia
parafialnego powinna być niedzielna
E u c h a r y s t i a , k t ó ra d l a k a t o l i k a
jest
fundamentem duchowego życia.
W czasie ogólnopolskiego liczenia wiernych pod
koniec września w Mszach św. niedzielnych
wzięło udział w naszej świątyni zaledwie 770
osób, co stanowi 24% wszystkich parafian (to
bardzo smutna statystyka), do Komunii św.
przystąpiło wówczas 285 osób, czyli 37%
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii.
W 2021 roku rozdaliśmy 35 tys. Komunii
świętych. W ubiegłym roku dwa tysiące mniej.
Księgi parafialne zanotowały w 2021 roku:
•

32 chrzty, w tym gronie było troje dzieci
spoza parafii; to mniej niż w 2020 roku;

•

16 maja do Pierwszej Komunii Świętej
przystąpiło 38 uczniów klas trzecich, o
piątkę dzieci więcej niż w 2020 roku;

•

na początku czerwca sakrament
bierzmowania przyjęło 33 uczniów

klas ósmych, o 4 osoby mniej niż przed
rokiem;
•

sakrament małżeństwa zawarło 15
par, w tym trzy pary spoza parafii;
w porównaniu do poprzedniego roku
ślubów było więcej o 8;

•

w mijającym roku 38 naszych parafian
odeszło do wieczności (przed rokiem
było to 37 osób), w tym gronie 20
zmarłych to mieszkańcy Woli
Zabierzowskiej. W gronie 38 osób były
cztery osoby, których pogrzeb odbył się
poza parafią. Oprócz naszych parafian
pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na
cmentarz dodatkowo sześć osób spoza
parafii. Po ich uwzględnieniu łączna ilość
pogrzebów, odprawionych w tym roku w
naszej świątyni zamknęła się liczbą 40.

•

w sumie odwiedziliśmy 135 osób chorych
udzielając im sakramentów świętych.
Spośród nich 34 osoby przyjęły sakrament
namaszczenia w swoich domach, a w
kościele w Adwencie kolejne 35 osób;

•

miniony rok był dla wielu z nas czasem
pracy nad sobą, procesem ciągłego

nawracania się czy też czasem powrotu do
Boga. Wyrazem tego wszystkiego były
liczne spowiedzi, których niemymi
świadkami pozostają konfesjonały.
Prosimy Miłosiernego Pana o ducha pokuty
i nawrócenia, szczególnie dla tych ochrzczonych
parafian, którzy żyją jak ludzie niewierzący,
daleko od Boga i Kościoła. Mówiłem już o
spadku ilości wiernych uczęszczających do
kościoła; kolejnym smutnym zjawiskiem jest
schodzenie młodych ludzi z drogi wiary.
Pandemia, postępująca sekularyzacja, walka z
chrześcijaństwem przesiały w Polsce liczbę
wierzących katolików, poszerzając tym samym
grupę niewierzących.
Łaska Boża, którą otrzymujemy w
sakramentach, Jego Miłosierdzie, nigdy się nie
zmienia. Tylko od nas, od naszej wiary, zależy,
czy otworzymy nasze serca na Boże działanie i
Bożą obecność. Niesłychanie wiele zależy od
dobrego wychowania religijnego.
Kochani moi! Zamykamy parafialne księgi
pieczęcią parafii, by otworzyć nowe strony tych
ksiąg z nadzieją, że więcej będzie tych

radosnych wydarzeń, które cieszą ludzkie
serce.
Drodzy Siostry i Bracia! Chciałbym Wam
podziękować za ogromną wrażliwość jaką
wyrażacie przez cały rok we wsparciu różnego
rodzaju akcji charytatywnych czy wsparciu
instytucji kościelnych.
Wartość tego wsparcia w roku 2021 wyniosła aż
53355 zł. Szczegółowy wykaz przekazanych
ofiar został zamieszczony na internetowej
stronie parafii.
Niech wstawiennictwo Pani Zabierzowskiej,
naszej przemożnej Opiekunki, towarzyszy nam
w kolejnym roku naszej wspólnej pracy na
większą chwałę Bożą.
Życzę Wam, Kochani Parafianie, by Nowy Rok
2022 był dla nas wszystkich czasem
umocnienia duchowej świątyni naszego serca
oraz materialnej świątyni naszej parafialnej
rodziny.
Niech święci i błogosławieni, których relikwie
posiadamy, niech figura św. Michała Archanioła,
którą niebawem umieścimy uroczyście we
wnętrzu naszej świątyni, niech Najświętsza

Rodzina z Nazaretu, której ikonę peregrynującą
po naszej archidiecezji będziemy gościć w
naszej parafii w maju, ochraniają nasze
rodziny, dzieci i młodzież, osoby starsze,
samotne i schorowane.

