Po kilku latach nieobecności na
łamach „U nas” na prośbę naszej czerwieńskiej parafii uruchamiamy ponownie naszą rubrykę „U nas w parafiach”.

Wróci ona w nieco zmienionej formule,
ponieważ ze względu na przepisy RODO
zrezygnujemy z publikowania nazwisk
w kalendarium. Ograniczymy się do
danych liczbowych. Podobnie jak w rubrykach innych organizacji społecznych,
które prezentujemy na łamach „U nas”,
także na tej stronie zamieszczać będziemy

Noworoczna refleksja proboszcza
Początek nowego roku skłania nas do
robienia podsumowań i planów na przyszłość. Tak też jest z parafią pw. św.
Wojciecha w Czerwieńsku obejmującą
posługą duszpasterską mieszkańców Czerwieńska, Nietkowa, Lasek, Wysokiego,
Dobrzęcina, Borynia, Wyszyny i Piaśnicy.
Tak się składa, że minął również rok
od czasu, kiedy zostałem proboszczem tej
parafii. Jego podsumowanie jest zawarte
w sprawozdaniu duszpastersko-finansowym dostępnym na stronie internetowej
parafii: www.parafiaczerwiensk.pl. Przed
nami nowy 2022 rok, niewątpliwie najważniejszym jego wydarzeniem będą
Parafialne Misje Ewangelizacyjne pla-

nowane w terminie od 22 do 29 maja br.
Misje parafialne to nadzwyczajne przedsięwzięcie duszpasterskie, które przeprowadza się mniej więcej co 10 lat. Są one
czasem szczególnej mobilizacji wspólnoty
parafialnej, budzenia sumień, umacniania
w wierze i ożywiania gorliwości. Jest to
czas łaski, przejścia Boga przez parafię,
czas głoszenia orędzia Ewangelii, zapraszania do wspólnoty, jednania i umacniania więzi braterskiej. Kościół realizując
swoje posłannictwo musi uwzględniać
zachodzące w świecie i w społeczeństwie
zmiany, być otwartym na znaki czasu
jakie daje Duch Święty. Misja Kościoła
choć w swej treści niezmienna powinna
uwzględniać okoliczności, w jakich żyje

Miniony rok w liczbach

(Fragment sprawozdania duszpastersko-finansowego – całość na stronie
internetowej parafia.czerwiensk.pl)
1. Sakramenty i pogrzeby:
W 2021 r . w naszej parafii udzielono:
• 51 chrztów,
• do I Komunii św. przystąpiło 62 dzieci (42
w Czerwieńsku; 20 w Nietkowie),
• 40 osób młodych przyjęło sakrament
bierzmowania,
• 13 par wstąpiło w sakramentalny związek
małżeński,
• było 78 pogrzebów,
• księża odwiedzali co miesiąc ok. 30 chorych w I-sze piątki m-ca.
2. Wspólnoty i grupy duszpasterskie:
• w minionym roku służbę przy ołtarzu podjęło 8 nowych ministrantów (6 w Czerwieńsku – w tym jeden dorosły i 2 w Nietkowie)
łącznie w parafii jest 18 ministrantów (13
w Czerwieńsku i 5 w Nietkowie),
• po kilkuletniej przerwie wznowiła swoją
działalność schola dziecięca, która śpiewa
podczas Mszy św. o 10.30 w Czerwieńsku,
• ożywiła się oaza młodzieży, kilkanaście
młodych osób spotyka się regularnie na
cotygodniowych spotkaniach formacyjnych włączając się także w spotkania
przygotowujące do sakramentu bierzmowania,
• kontynuuje swoje spotkania Parafialny
Krąg Biblijny, co 2 tygodnie ok. 20-30
osób spotyka się, aby rozważać przesłanie
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Pisma św., oraz aktywnie włącza się w czytania podczas Mszy św.
• Wspólnota Żywego Różańca gromadzi
ok. 200 osób w 12 tzw. Różach Różańcowych (6 –Czerwieńsku, 3 – w Nietkowie
i 3 – w Laskach)
• w parafii istnieją jeszcze grupy: Przyjaciół
Paradyża i Margaretek – modlących się za
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
i zakonne, a także Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz grupa Caritas licząca ok. 10 osób.
(…)
3. Przedsięwzięcia materialno-remontowe podjęte w 2021 r.
Czerwieńsk:
• rozpoczęto tynkowanie plebanii – całkowity koszt prac wyniesie ok. 25 tys. zł,
• podjęto prace remontowe salki przy plebanii, aby lepiej dostosować ją do spotkań
duszpasterskich (wymiana grzejników
i wstawienie drzwi balkonowych) – koszt
6 tys. zł,
• boczną kaplicę kościoła dostosowano do
adoracji Najśw. Sakr. (wstawiono kratę
zabezpieczającą i zrobiono nowe ławki) –
koszt 4,5 tys. zł,
• wykonanie systemu całodobowego monitoringu – koszt 3,5 tys. zł,
• przed kościołem wykonano podjazd dla
wózków, osób starszych i niepełnosprawnych koszt ok. 3 tys. zł,
• rozpoczęto drugi etap renowacji zabytkowych organów kościelnych dotyczący

najciekawsze informacje z życia innych
wspólnot. W tym numerze zamieszczamy
informacje z parafii pw. Św. Wojciecha,
ale oczywiście zachęcamy także inne
parafie do podobnej aktywności. Będziemy sukcesywnie odnotowywać Wasze
działania, które przecież są także istotną
częścią życia społecznego naszej gminy.
współczesny człowiek, pomagać mu usłyszeć Boga w realiach codzienności. Cele
jaki sobie stawiamy są dwa: po pierwsze
– umocnić w wierze tych, którzy uczestniczą w nabożeństwach i zaprosić ich do
większego zaangażowania w życie parafii; po drugie – ożywić wiarę tych osób,
których więzi z parafią ostatnio rozluźniły
się oraz odnaleźć i ukazać nowe oblicze
Kościoła tych, którzy z różnych względów
zerwali z nim więzi. Już teraz zapraszam
do uczestnictwa w Parafialnych Misjach
Ewangelizacyjnych oraz do modlitwy
w ich intencji, aby stawiane przed nimi
cele mogły zostać osiągnięte. Życzę
wszystkim mieszkańcom naszej gminy
Bożego błogosławieństwa na nowy 2022
rok, aby wszystkie dobre plany i zamiary
mogły zostać zrealizowane.
Ks. Dariusz Orłowski
mechanizmu napędowego organów – koszt
62.680 zł (dofinansowanie z gminy Czerwieńsk – 24.500 zł, dofinansowanie z firmy
Arcobaleno – 30.000 zł, dofinansowanie
z parafii – 8.180 zł).
Nietków:
• dokończono remont daszków kaplic
bocznych kościoła – koszt 15.500 zł (dofinansowanie z Gminy Czerwieńsk)
• zakupiono i uruchomiono sprzęt do
wyświetlania tekstów – koszt 7.952,50 zł
• Wszystkie te prace można było zrealizować także dzięki środkom z Parafialnego
Funduszu Remontowego (zbiórka odbywa
się w III niedzielę każdego miesiąca).
Księża posługujący w parafii utrzymują się głównie z ofiar składanych podczas
zamawiania Mszy św. a także częściowo
z ofiar składanych na wypominki i podczas kolędy. Ponadto księża, którzy uczą
religii w szkole otrzymują za to wynagrodzenie. Bardzo więc dziękujemy przede
wszystkim za te ofiary, które są składane
podczas zamawiania Mszy św. oraz tych
składanych w kancelarii parafialnej z racji pogrzebu, chrztu św., czy zawierania
ślubu, w ten sposób wierni wyrażają
swoją odpowiedzialność za utrzymanie
kościołów w parafii i posługujących w niej
kapłanów.
Sprawy finansowe w parafii podlegają kontroli Rady Ekonomicznej, której członkami obok ks. Proboszcza są:
p. Alicja Napora i p. Zygmunt Przybyła.
Wszelkie sugestie i postulaty można z nimi
konsultować.

