
 

SPAWOZDANIE ZA ROK 2022 
 

Zakończyła się wizyta duszpasterska naszej 
parafii, kolęda. Za ciepłe i pełne wrażeń odwiedziny i 

te w waszych domach i za spotkania w kościele - 
dziękujemy! Jest faktem - i tym się bardzo cieszę - że 

nasi parafianie na ogół kochają swój kościół, są 
przywiązani do wiary i religii i sprawy Boże leżą im na 

sercu. Świadczy o tym, choćby to, że licznie wypełniacie naszą 
świątynię w niedzielę i święta, na nabożeństwach czy rekolekcjach. 

Dziękujemy też za Wasze ofiary, które służą utrzymaniu i upiększaniu 
tego Domu Bożego, utrzymaniu Seminarium w Szczecinie i w 

Poznaniu i wspomaganiu różnych akcji duszpasterskich. - Bóg zapłać! 
Dzisiaj chciałbym też zdać sprawę tego, co dokonało się w 

naszej parafii w roku 2022. 
Trzeba stwierdzić, że czas szybko mija. Wydaje się, że tak 

niedawno staliśmy u progu Nowego Roku 2023, a dzisiaj już mamy 
22 stycznia. Czy z tego czasu, jakiego Bóg w swojej dobroci udzielił 

nam w Roku Pańskim 2022 skorzystaliśmy należycie? Robimy więc 
sprawozdanie. Takie sprawozdanie robi się zwykle z pewną 

ciekawością, jak ono wypadnie. Ale również i z obawą, czy nie będzie 
„manka”. Muszę zaznaczyć, że tego sprawozdania za ubiegły rok nie 

będę tylko ja sam przeprowadzał. Musimy to zrobić wszyscy, każdy za 
siebie. Ja tylko będę wam w tym przewodniczył, bo parafię stanowimy 

wszyscy i życie każdego z nas decyduje o jej wyglądzie w oczach 

Bożych i oczach Kościoła. 
Pomocą w tym rocznym sprawozdaniu będą parafialne księgi 

metrykalne: co mówi nam księga urodzonych i ochrzczonych? 
W parafii urodziło się 48 dzieci.  Gdy odejmiemy od liczby 

urodzonych 83 zgony - to okaże się, że w parafii ubyło nas o 35 osób. 
Dar życia to największy Boży dar! A jakie jest twoje zdanie na ten 

temat? Czy zawsze pamiętasz o tym, że Bóg - Stwórca powołał właśnie 
ciebie do współpracy ze Swoją Wszechmocą w dziele stwarzania 

nowego życia? Czy pamiętasz, że jeszcze jeden człowiek, to jeszcze 
jeden święty w niebie? Czy cenisz sobie ten dar życia? Czy cenisz sobie 

godność ojca i matki? Pamiętaj! Dlatego, że jesteś ojcem, matką, Bóg 
nakazał cię czcić! 

Księga urodzonych stawia też nam pytanie, czy wszystkie dzieci 
zobaczyły światło dzienne? Jakie jest twoje zdanie? Co zrobiłeś, aby 

uzdrowić nieprzychylną atmosferę dla nienarodzonego dziecka w 
swoim otoczeniu? Dzieci przychodzące na świat czekają nie tylko na 



jedzenie i ubranie, ale i na wychowanie. Wyniosłeś z domu 

wychowanie katolickie?  Co z niego pozostało? Czy starasz się 
rozwinąć to, co wyniosłeś z domu rodzinnego, aby było co przekazać 

następnym pokoleniom? Czy dajesz swoim dzieciom dobry przykład? 
Czy w duszach twoich dzieci jest życie Boże, nadprzyrodzone? Czy 

jeszcze pamiętasz, że przez sakrament chrztu ty sam stałeś się 
mieszkaniem samego Boga? 

A teraz przyglądnijmy się księdze małżeństw. Małżeństw 
zawarto u nas 10. Małżeństwo, a przez nie utworzona rodzina, jest w 

życiu Kościoła rzeczą niezmiernej wagi. W rodzinach bowiem 
wychowują się święci lub zbrodniarze. Święci wyjdą z rodzin świętych, 

a świętość zależeć będzie od wartości, jakie wniosą do małżeństwa 
małżonkowie. Cały świat woła dziś o świętych rodziców i święte 

rodziny. Pamiętać należy, że nasz naród tak długo był prężnym jak 
długo było zdrowe życie małżeńskie i rodzinne. Ktoś tak ładnie 

powiedział, że „w kwitnącym łonie kobiety tkwi siła narodów”. Co w 
tej dziedzinie przekazujemy następnemu pokoleniu? 

Zatrzymajmy się wreszcie przy księdze zmarłych. Mówi nam ona 
o naszym powołaniu do wieczności. Czy to co zrobiłem w 2022 roku 

pomoże mi do otrzymania wiecznej nagrody? U Pana Boga liczy się to, 
co jest wykonane z miłości. 

83 wpisanych w roku 2022 do tej księgi, było wśród nas rok temu. 
A dziś wołają: Tylko nie zapominajcie o nas! Rodzice dali ci życie, 

zostawili majątek, dobre imię. Czy pamiętasz o nich dzisiaj?  Czy 
spełniłeś ich ostatnią wolę? Czy pamiętasz o ich grobie na cmentarzu? 

Są w tej księdze czyste stronice. Kogo zapiszą w tym nowym 
roku? Legenda mówi o raju, który gdzieś istnieje, a w nim drzewo 

życia, porosłe milionami liści: na liściach wypisane imiona i nazwiska 
ludzi. Każdego roku w nowy rok przychodzi anioł śmierci i trzęsie 

drzewem. Czyj liść spadnie? Może mój, a może twój?  
  W parafii rozdano 17 200 Komunii św. Wielu przyjmuje Komunię 

św. codziennie, inni raz lub dwa razy w miesiącu, inni jeszcze rzadziej.  
A Ty ile razy przyjąłeś Boga do swego serca? Rozglądnij się i poszukaj 

tych, którzy za ciebie dopełniają tej liczby 17 200 Komunii. Być może 
to Ty obniżasz poziom świętości naszej parafii, bo bez Komunii św. nie 

będziesz miał siły nadprzyrodzonej do świętego życia. 

Do I Komunii świętej przystąpiło 47 dzieci, powiększając 
liczbę osób przystępujących do Stołu Pańskiego. Aby w tej drodze się 

nie pogubić to zostało umocnionych w sakramencie bierzmowania 
87 młodych osób. Oni zostali naznaczeni niezatartym znamieniem 

rycerzy Pana Jezusa i powołani do dawania świadectwa w dzisiejszym 
świecie. 



Niezwykle ważną rzeczą w parafii jest pomoc drugiemu w ramach 

akcji miłosierdzia. I tu należą się podziękowania naszej parafialnej 
Caritas i wszystkimi którzy w ciągu całego roku wspierali różne akcje 

i zbiórki. Bóg zapłać! 
Wszystkim organizacjom działającym przy naszej parafii dziękujemy i 

prosimy, dalej działajcie na większą chwałę Bożą i osobistego 
uświęcenia! 

W połowie roku nastąpiła zmiana proboszcza w naszej parafii. 
Ks. prob. Krzysztofowi Antoniowi TChr dziękujemy za lata 

duszpasterzowania i kierowania parafią Chrystusa Króla. Nowemu 
i wzmocnionemu o ks. Romana składowi księży Chrystusowców niech 

towarzyszy błogosławieństwo Chrystusa Króla.  
Niektórych zaniepokoił brak figury Jana Pawła II przed 

kościołem. Informuję, że po odnowieniu i zabezpieczeniu powróci do 
kościoła. Wzbogaciliśmy się też ostatnio o nowy rzutnik i nowe 

organy. Na organy zebraliśmy dotąd 11 350 zł. Dziękujemy! Za 
tydzień będzie taca na ten cel. 

Zbliżając się do końca bilansu życia parafialnego, pragnę 
zauważyć, że kiedy mówimy o Kościele katolickim, to nie raz wydaje 

nam się, że Kościół jest gdzieś daleko, poza nami. Chętnie szukamy 
wtedy ciemnych plam w kościele, zapominając, że Kościół jest w nas, 

że my jesteśmy Kościołem. Po śmierci papieża Benedykta jeden z 
mieszkańców mówi do swego proboszcza: „No, to teraz księża mają 
żałobę”. „A pan - pyta proboszcz - jakiego jest wyznania? Jestem 
katolikiem” - słyszy odpowiedź. „No to chyba śmierć papieża jest 
żałobą nie tylko dla księdza, ale i dla pana również”. Jesteśmy 

Kościołem! Mamy zostawić spuściznę następnym pokoleniom, na 
następne tysiąclecie Kościoła w Polsce. Na nas spoczywa dzisiaj 

odpowiedzialność za to, jakie będzie następne pokolenie, jaka będzie 
przyszłość Kościoła na naszej zachodniopomorskiej ziemi - rozkwit czy 

zmierzch. Za wszystko co dobre, niech Bogu będą dzięki! Szczególnie 
dziękujemy Bogu za zdrowie i Jego opatrzność nad nami. Dziękujemy 

za łaskę wiary, za wytrwanie w dobrym, za łaski, których doznaliśmy 
z Krzyża i tabernakulum. 

„A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu 
samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen” 

 


