SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA 2016r
Koniec roku i początek nowego roku to czas podsumowań i planów na przyszłość, również w
specyficznej wspólnocie jaką jest nasza parafia. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za łaskę
Roku Miłosierdzia. Każdego dnia mieliśmy możliwość zyskania odpustu zupełnego. W Rok
Miłosierdzia Bożego wpisał się pełen radości czas spotkań młodzieży -całego świata , z okazji
Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie z udziałem papieża Franciszka.
Ważne były także obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, które odbywały się tak blisko naszej
wspólnoty tj. w Poznaniu.
Rok 2016 koncentrował także naszą uwagę na wielu wydarzeniach wprawiających nas w
niepokój związanych z terroryzmem, falą uchodźców, prześladowaniem chrześcijan, ale też
atakiem na podstawowe wartości chrześcijańskie.
W tym roku będziemy przeżywać 100 - rocznicę Objawień w Fatimie, do której uda się nasza
parafialna pielgrzymka w miesiącu wrześniu. Dzisiaj pragniemy zastanowić się co wydarzyło
się w 2016 roku w naszej parafii i podsumować wspólne dokonania.
W parafii pracuje trzech kapłanów, Proboszcz - ks. kanonik Zdzisław Błaszczyk . Do 30
czerwca posługę wikariusza w naszej parafii pełnił ks. Jan Scheller, który został powołany
przez biskupa do pracy w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w
Kąkolewie jako proboszcz. Jest to pierwsza praca samodzielna ks. Jana - życzymy mu dużo
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na nowej placówce.
Od 25 sierpnia posługę wikariusza w naszej parafii sprawuje ks. Artur Wojczyński, oraz ks.
senior Henryk Rymkiewicz który pomaga w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.
Bardzo gorliwie z nami współpracują siostry Elżbietanki które dbają o wygląd estetyczny i
wewnętrzny kościołów, jak również o czystość szat liturgicznych i przygotowanie kościołów
do mszy świętych.
W parafii pracuje kilku pracowników świeckich, którzy wypełniają różnego rodzaju posługi:
- Trzech nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. którzy również odwiedzają chorych w ich
domach. Paweł Szymanowski, Paweł Tim,i Marek Maćkowiak.
- Pięciu katechetów świeckich, którzy pomagają w pracy przy katechizacji w Gimnazjum i
Szkołach Podstawowych, jak również w pracy parafialnej.
- Pięćdziesiąt lat, a w naszej parafii ponad czterdzieści służy swoim głosem Pan Mieczysław
Kwiatkowski jako organista.
W 2016 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy jako organista - serdecznie dziękujemy,
życzymy dużo łask Bożych na następne lata pracy.
Kursy przedmałżeńskie, oraz spotkania poradni przedmałżeńskiej która prowadzi Pani
Danuta Tonder.
- Pracownicy gospodarczy, którzy dbają o porządek i wygląd estetyczny w
kościołach i wokół kościołów.
Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję.
Jak wyglądało nasze Życie religijne w naszej parafii.
Obecnych na mszy św. niedzielnej jest nas około 34%.
Korzystaliśmy z darów Bożego Miłosierdzia , jakimi są Sakramenty Św:
W minionym roku sakramenty Chrztu św. przyjęło - 110 dzieci.
Do pierwszej komunii św przystąpiło 79 dzieci, które w ramach przygotowania
uczestniczyły w niedzielnej dziecięcej Eucharystii, jak również w nabożeństwach
różańcowych, roratach, drogach krzyżowych i nabożeństwach majowych aby
jak najlepiej przygotować się do tego pierwszego spotkania z Panem.
Sakrament bierzmowania przyjęło 86 młodych parafian, których przygotował
ks. Jan Scheller, a sakramentu udzielił ks. biskup Grzegorz Balcerek.
Sakramentalny związek małżeński zawarły 32 pary.
Zmarło 84 naszych parafian, niestety zdarzyły się zgony bez sakramentów św.
To jest wezwanie i prośba na kolejny rok, aby nie pozostawić osób starszych i
chorych bez kontaktu z Jezusem.
Przy parafii działają wspólnoty, które ożywiają życie religijne w które angażują się nasi
parafianie.

Akcja katolicka, która zrzesza 25 parafian prowadzona przez Piotra Nelkę. Żywy różaniec
skupia - 6 róż żeńskich 2 róże męskie, które są nadzorowane przez nadzelatora Pan Piotra
Miazio.
Krąg biblijny prowadzony przez ks. seniora Henryka Rynkiewicza . Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży którego opiekunem jest ks. Artur. Schola dziecięca, którą
prowadzi pani Halina Cieślak, oraz zespół muzyczny, który wzbogaca niedzielną liturgię
św. o godz.9 w naszym Maryjnym Sanktuarium.
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, które służą nam swoim doradztwem w
prowadzeniu i przygotowaniu inwestycji i remontów naszych budynków sakralnych i
parafialnych.
Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które
skupia 29 członków z jego przewodniczącym Marianem Płóciniczakiem. Wszystkim
bezimiennym, którzy angażują się w życie religijne naszej parafii jak i tym wyżej
wymienionym składam serdeczne Bóg zapłać.
Dziękuję naszym parafianom za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze
Szczecina.
Ważnym wydarzeniem w naszej parafii był odpust parafialny Św. Trójcy i odpust 8 września
kiedy uroczyście obchodzimy Święto Patronki Stęszewa. Akcje duszpasterskie o
charakterze charytatywnym:
- Skarbonki wielkopostne w czasie Wielkiego Postu - dochód na Caritas,
- Wsparcie kapłanów przebywających na misjach,
- Zorganizowano i rozprowadzono przy udziale Akcji katolickiej paczki świąteczne
dla 50 potrzebujących rodzin,
- Akcje organizowane przez Redemptoris Missio na cele misyjne,
- Zbiórka żywności dla rodzin najuboższych, W 2016 roku zorganizowano pielgrzymki:
- W miesiącu czerwcu dzieci I komunijne odwiedziły Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej w Rokitnie.
- W miesiącu czerwcu Akcja Katolicka zorganizowała pielgrzymkę śladami Św. Faustyny
Świnice Wareckie - Głogowiec - Płock,
- W miesiącu sierpniu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży , ministranci oraz schola
dziecięca pielgrzymowali do Gietrzwałdu oraz zwiedzali Malbork.
W miesiącu sierpniu odbyła się pielgrzymka do Lichenia.
Na przełomie czerwca i lipca odbyła się pielgrzymka do Chorwacji i Włoch.
W październiku nasi parafianie udali się do sanktuarium Matki Boskiej w
Częstochowie i Trzebnicy.
Nasza młodzież uczestniczyła również w spotkaniu w Lednicy.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i prowadzenie tych
pielgrzymek składam serdeczne Bóg Zapłać.
W ubiegłym roku zostało wydanych 8 gazetek „Sanktuarium Stęszewskie",
które przekazuje wydarzenia z życia naszej wspólnoty jak również dotyczących
spraw przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
Redakcji szczególnym pragnieniem jest aby przez nasze skromne pismo
integracja społeczności stęszewskiej stawała się jeszcze większa.
Udało się również wreszcie uruchomić stronę internetową naszej parafii, choć
jeszcze jest dopracowywana. Bardzo serdecznie zachęcam do jej odwiedzenia.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w tworzeniu tej strony
internetowej.
Życie parafii to także sprawy gospodarcze.
Dokończono remont wikariatu i wyposażono w meble kuchenne, oraz meble w
pokojach.
Wymieniono kilka ławek i zamontowano okna w bocznych ławach kościoła oraz
zakrystii.
Uruchomiono ogrzewanie podłogowe w Sanktuarium Maryjnym.
Dziękuję również firmie Lamento, za wprowadzenie się w działalność na cmentarzu, oraz
dobre prowadzenie ceremonii pogrzebowych.

Przystąpiono do remontu dzwonnicy, uzyskano stosowne pozwolenie od konserwatora
zabytków, jednak uzyskanie pozwoleń trwało trochę długo. W związku z tym prace
rozpoczęły się dość późną jesienią. Po przystąpieniu do prac okazało się, że dzwonnica nie
ma podstawy drewnianej, która uległa zniszczeniu. Konserwator zalecił ponowna ekspertyzę i
przerwał prace w celu uzyskania nowych pozwoleń z rozszerzeniem prac konstrukcyjnych na
które należało wykonać nowy projekt. Stosowne pozwolenie już uzyskaliśmy i wczesną
wiosną przystąpimy do remontu dzwonnicy. Wybrano już wykonawców.
Na cmentarzu dokonaliśmy ogłowienia drzew w części prawej cmentarza, oraz wycinki kilku
drzew które były zagrożeniem w razie dużych wiatrów, do dalszej części ogławianych drzew
przystąpimy w tym roku.
W kaplicy cmentarnej zostanie zamontowane tabernakulum, oraz częściowo przebudowany
ołtarz.
W 2017 roku chciałbym przeprowadzić remont organów w farze, oraz wykonać dodatkowe
okna zabezpieczające witraże w farze i kościółku filialnym. Pragnę poinformować, że parafia
oprócz wydatków inwestycyjnych i remontowych ma wiele zobowiązań wynikających z
bieżącej działalności związanej z utrzymaniem kościołów, plebani, wikariatu i wszystkich
obiektów należących do parafii.
Kończąc to podsumowanie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim parafianom, radzie
ekonomicznej, którzy dzięki modlitwie, ofiarom i zaangażowaniu wspierają nas w
podejmowaniu takich inwestycji i remontów, oraz akceptują nasze działania. Niech wsparcie i
wstawiennictwo w. Trójcy, oraz Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia Patronki
Stęszewa towarzyszy nam w nowym 2017roku w naszej wspólnej pracy dla dobra nas
wszystkich i parafii.
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