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ŚW. JAN PAWEŁ II: „NIE MOŻNA TYLKO ŻYĆ NA PRÓBĘ, NIE 
MOŻNA TYLKO NA PRÓBĘ UMRZEĆ. NIE MOŻNA TYLKO NA 

PRÓBĘ KOCHAĆ, TYLKO NA PRÓBĘ I NA JAKIŚ CZAS 
ZAAKCEPTOWAĆ CZŁOWIEKA”. 

R O Z W A Ż A N I E      S Ł O W A     B O Ż E G O 
Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni wraz z Ewangelią z Środy 
Popielcowej o poście, modlitwie i jałmużnie to kluczowe teksty 

biblijne Wielkiego Postu. Jesteśmy szczególnie w tym czasie wezwani do wejścia 
w duchową walkę, w której uczestniczy także nasze ciało. Prowadzi to nas do 
uroczystego wyrzeczenia się grzechu i szatana oraz wyznania wiary w Boga 
podczas Wigilii Paschalnej. Ważne jest, byśmy dokonywali tego świadomie. 
Słowo o kuszeniu Jezusa pomaga rozpoznać pokusy, których sami doznajemy w 
naszym życiu. Nie ma takiej pokusy, której nie moglibyśmy odnaleźć w którejś z 
tych trzech opisanych w dzisiejszej Ewangelii. W pokusie chleba zawierają się 
wszystkie pokusy dotyczące naszych potrzeb cielesnych, psychicznych, 
emocjonalnych. Jeżeli nie uczymy się zwyciężać wraz z Jezusem, który ma w 
Ojcu źródło swego zabezpieczenia, stajemy się niewolnikami własnych pragnień 
i potrzeb. Fizyczną bronią w tej sytuacji jest post. Propozycja rzucenia się z 
narożnika świątyni to pokusa posłużenia się Bogiem dla swojego celu oraz 
dokonania czegoś gwiazdorskiego i efektownego zamiast wypełnianie woli 
Ojca.  Skuteczną bronią jest tu modlitwa, będąca aktem uznania nad sobą Boga 
oraz drogą wchodzenia w przyjmowanie i pełnienie Jego woli. Ostatnia pokusa 
dotyczy władzy i bogactwa. Nikt, kto choć trochę zna siebie, nie powie, że 
pokusa ta go nie dotyczy, i to niezależnie od statusu materialnego i pozycji w 
hierarchii społecznej. Bronią wobec tej pokusy jest jałmużna.  
Jeżeli rozpoznajemy sposoby, jakimi najczęściej zwodzi nas kusiciel, to możemy 
świadomie się go wyrzekać i wraz z Chrystusem wchodzić w duchowe zmaganie. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Przez jednego 

człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 
przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem 
grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież 
śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli 
przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak 
samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 
jednego sprowadziło na wszystkich śmierci, to o ile obficiej spłynęła na nich wszystkich 
łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie 
tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez 
jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska 

przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo 
jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy 

otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będzie w życiu z 
powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego 
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwianie dające życie. 
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się w 

sprawiedliwymi. Oto słowo boże.     Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł 
już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem". 
Lecz On mu o odparł: Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da roskaz co do 
ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień". Odrzekł mu Jezus: „Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego". Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, 
pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam 
Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon ". Na to odrzekł mu Jezus: Idź 
precz szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz ". Wtedy opuścił Go diabeł, a oto 
przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Oto słowo Pańskie. 



N I E D Z I E L N E    Z A M Y Ś L E N I A 

W jasny, wietrzny poranek marcowy, dziecko z pomocą dziadka 

wypuściło wspaniały latawiec.  

Niesiony przez wiatr, unosił się coraz wyżej, aż wreszcie stał się 

maleńkim punkcikiem w przestworzach. Sznur rozwijał się i podążał za 

latawcem ku górze, ale dziadek silnie przywiązał jego koniec do ręki 

dziecka. 

Tam, w górze, latawiec kołysał się spokojnie, pewnie podążając za 

prądem powietrza. Dwa tłuste i bardzo gadatliwe gołębie, które leciały 

leniwie, zbliżyły się do latawca i zaczęły krytykować jego kolory.  

„Jesteś rzeczywiście wystrojony, przyjacielu" – powiedział jeden z nich.  

„Chodź z nami" – powiedział drugi. „Zrobimy wyścigi na wytrzymałość".  

„Nie mogę" – oświadczył latawiec.  

„Dlaczego?".  

„Jestem przywiązany do mego panicza, tam, na ziemi".  

Dwa gołębie spojrzały w dół.  

„Nie widzę nikogo" – powiedział 

jeden.  

„Ani ja" – stwierdził latawiec. „Ale 

jestem pewien, że tam jest: od czasu 

do czasu czuję szarpnięcie za sznur".  

Ciesz się, jeśli od czasu do czasu Bóg 

Sharp nie za twój sznur. Nie widzisz Go, ale On jest związany z tobą. I 

nie pozwala ci zginąć. nigdy.                                                   [KORZYSTANO: B. FERRERO: 

ALE MY MAMY SKRZYDŁA]  

 



J E Z U S O W E   P R Z Y P O W I E C I 

 Ostrzeżenie przed chciwością. 
 Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, 

gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I 

powiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnego człowiekowi dobrze obrodziło 

pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 

zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichrze, a pobuduję większe i tam 

zgromadzę całe zboże i moje dobra.  I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, 

na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 

dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. (ŁK 12,15 – 21) 

Jezus nie krytykuję gospodarza i jego zaradności. Człowiek ten wykazał 

się wiedzą, tak pokierował pracami na swoim polu, że osiągnął bardzo wysokie 

plony. Urodzaj był taki wielki, że gospodarz musiał pobudować nowe spichrze. 

Dopiero w tym miejscu Jezus ukazuje istotny problem tego człowieka: „I 

powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, 

jedz, pij i używaj!" Tym postanowieniem wcielił się w rolę Boga. Zaplanował 

swoją przyszłość. Jezus nie potępił jego pracowitości, ani bogactwa, ale 

wyraźnie krytykuje jego chciwość. Przypowieść ta ostrzega przed chciwością i 

zaślepieniem, jakiemu ulegają zadufani w sobie bogacze. Gospodarz chciał 

zatrzymać swoją majętność wyłącznie dla siebie. Zabezpieczał się na przyszłość. 

Jezus mówi wprost, że życie każdego człowieka, biedaka jak i bogacza, „nie jest 

zależne od jego mienia". Także nad bogaczami jest Bóg, który pomimo ich 

pretensji do samozbawienia, nie przestaje być ich Władcą i Panem.  

Jezus nazywa gospodarza głupcem. On tu na ziemi jest bogatym we 

wszelkie dobra i może pozwolić sobie na wiele. Jest to bogactwo świata, które 

prezentuje nasze ciało. Ulega ono czasowi i w końcu gnije. Głupota bogacza 

polega na tym, że nie zbierał on bogactw duchowych, które pozwalałyby mu na 

życie wieczne. Człowiek ubogi duchem, to ten (bez względu na wielkość swoich 

bogactw), który całą są ufność pokłada w Bogu. Psalm 40 pięknie o tym mówi: 

„Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś 



wspomożycielem moim i wybawcą; mój Boże, nie zwlekaj!” Biblijne ubóstwo 

jest postawą pokory, zaufania i nadziei budowanej na tym, który jest większy i 

bogatszy. 

Jezus mówi w tej przypowieści o tym, co sam doskonale rozumiał. Stary 

Testament jest pełen przykładów nagradzania dobrami materialnymi – można 

tu wspomnieć pomnożenie dóbr Hioba za jego wytrwałość w wierze albo 

bogactwa Salomona. Bóg jednak nie przyszedł do ludzi, by zamieszkać w pałacu, 

ale narodził się w ubogiej stajni. Musiał emigrować jako dziecko. Żył w ubogiej 

rodzinie w Nazarecie. Kiedy nauczał, liczył tylko na gościnność innych osób. 

Jezus nie zajmował się gromadzeniem majątku. Natomiast dobrami duchowymi 

chętnie się dzielił z potrzebującymi. Przebywał wśród biedaków, ludzi prostych 

i niewykształconych, ale nie stronił od ubogich w wierze: celników i grzeszników. 

Dla nich również miał dobre słowo.  

Interesujące jest podsumowanie życia Wcielonego Boga na ziemi 

umieszczone w Katechizmie Kościoła Katolickiego (2448): „Nędza ludzka pod 

swoimi różnorodnymi postaciami, takimi jak: niedostatek materialny, 

niesprawiedliwy ucisk, choroby fizyczne i psychiczne, a wreszcie śmierć - jest 

jawnym znakiem wrodzonej słabości człowieka, w jakiej znajduje się on od 

grzechu pierworodnego, oraz potrzeby zbawienia. Dlatego przyciągnęła ona 

współczucie Chrystusa - Zbawiciela, który zechciał wziąć ją na ciebie i utożsamić 

się z najmniejszymi ze swych braci ". Podsumowując rozważania o tej 

przypowieści, my uczniowie 

Jezusa powinniśmy 

stwierdzić, że nie wierzymy, 

że pieniądze dają szczęście – 

one jedynie ułatwiają życie. 

Wiele rzeczy można kupić, 

ale miłości i szczęścia nie 

sprzedają. Jeszcze słowo o 

dzieleniu się. Nagrodą dzielenia jest radość wypełniająca serce. Doświadczają 

jej ci, którzy żyją dla innych i służą swoim bliźnim. „Więcej szczęścia jest w 

dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20,33 – 35). 



Ż Y C I E  U K R Y T E  J E Z U S A  

Maryja, podobnie jak Józef, mieszkała w Nazaret – w małym mieście w 

Galilei, które otoczone było pierścieniami gajów oliwnych i figowych oraz 

winnicami. W centrum, wśród małych lepianek, domów, pieczar, miejskiej 

studni i zamieszkałych jaskiń, królowała synagoga. Dla ludzi żyjących tam ubogo, 

marzeniem była coroczna pielgrzymka do Jerozolimy na uroczystości Wielkich 

Świąt. Codzienną pracę, trudne, mozolne życie przerywał cotygodniowy Szabat. 

Do takiego miasta Bóg zesłał anioła, do wybranej niewiasty – młodziutkiej 

Maryi, córki Joachima i Anny. Maryja – Dziewica była już wtedy poślubiona (w 

dzisiejszym znaczeniu zaręczona) Józefowi, który pochodził z rodu króla Dawida.  

Anioł wszedł do domu 

Maryi i rzekł: " Bądź pozdrowiona, 

pełna łaski, Pan z Tobą, 

błogosławiona jesteś między 

niewiastami ". Te słowa 

zatrwożyły i zdziwiły Maryję. Lecz 

anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 

Maryjo, znalazłaś bowiem w łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus.  

Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg dał 

Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca".  

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 

pożycia z mężem?” 

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego". Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od niej anioł.  

Ciąg dalszy o Zwiastowaniu w następnym numerze biuletynu. 



DEKALOG. 
 "Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu 

niewoli". (Wj 20,2 ) 
 Podstawą naszej wiary jest zaufanie Bogu. Pierwsze słowa Dekalogu 

wskazują nam Tego, który jest naszym Panem, który troszczy się o nas i nas 

prowadzi. A przede wszystkim chce nas uczynić ludźmi wolnymi. Zacytowane 

powyżej słowa są niejako przedstawieniem się Boga, który przypomina „o 

swoim wszechmocnym, życzliwym i wyzwalającym działaniu w historii tego, do 

kogo się zwraca: „Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli". (KKK 2084) Przykazania mają charakter 

moralny. Przemiana naszej moralności powoduje odwracanie 

się od naszego starego „ja” i dążenie do życia w prawdzie. A 

prawda wyzwala ku wolności. Na ten temat 

wypowiadało się wielu świętych. Jedną z pierwszych 

opinii, jak należy rozumieć podporządkowanie się Bożemu prawu, wyraził św. 

Jakub. W Liście św. Jakuba (2,10) czytamy: „Choćby ktoś przestrzegał całego 

prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie". 

Natomiast św. Augustyn przedstawił ten problem obrazowo. Porównał Dekalog 

do harfy o dziesięciu strunach. Gdy jedna struna jest zerwana, na instrumencie 

tym nie będzie można wygrać wielu melodii. Wartości moralne stanowią całość. 

„Choroba" na jakimś odcinku osłabia cały organizm moralny. Jest to proces 

podobny do choroby jakiegoś organu w naszym ciele. Do śmierci może 

doprowadzić załamanie się jednego tylko organu, jeśli jest on dla organizmu 

niezbędny.  

 Otóż, jeśli ktoś nie ufa Bogu w zakresie tylko jednego przykazania, tym 

samym stwierdza, że Bóg w ogóle nie zasługuje na zaufanie. Bardzo ważne jest 

dla nas chrześcijan dokładne poznanie wszystkich Przykazań Bożych i 

ustosunkowanie się do nich. Prawdziwa wiara zaczyna się wtedy, gdy możemy 

bezwzględnie zaufać Panu Bogu i przyjąć Jego Przykazania, jako słuszne i będące 

wyrazem Jego miłości do nas.  Cdn. 

 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (12) 

SAKRAMENT CHWILI OBECNEJ (1) 

Zdarzają się dni, że nie mamy czasu na modlitwę, ba trudno nam usiąść 

i odpocząć. Krzątamy się ustawicznie. Św. Edyta Stein, gdy czuła, że wymaga się 

od niej zbyt wiele, że jest bezradna, napisała słowa pełne wiary: „Robię, co 

mogę: ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum”. To wiara potrafi nam 

ukazać, że można się modlić samą świadomością, jaką nadaję wydarzeniom, 

spotkaniom, przykrym czy radosnym, z których mój dzień się składa. Te 

wydarzenia daje nam Pan Bóg. Każdy przypadek, każde zdarzenie, cierpienie czy 

radość jest sakramentem dającym nam Boga. 

Słowo „sakrament” odnosi się do wszystkiego, w czym jest Boża miłość. 

W czym Boża miłość się udziela. A udziela się poprzez człowieka. Jest to 

„sakrament chwili obecnej”, czyli życie łaską chwili nie da się pogodzić z 

pośpiechem, ponieważ w pośpiechu żyję przyszłością, a Bóg jest obecny tylko w 

teraźniejszości. Boga w przyszłości nie ma i nie ma Go również w przeszłości. 

Pośpiech jest naszym wrogiem.  W nim robimy wszystko z pewnym 

niepokojem. Nerwy pracują na wysokich obrotach i zanika Niewidzialny Bóg. 

Znika także szansa na prawdziwe przeżywanie Eucharystii, bo Ona potrzebuje 

spokoju, wyciszenia, miłosnego myślenia. I dlatego jeżeli nie mam czasu na 

modlitwę, to wystarczy, że zwalniam tempo ze względu na Boga, ze względu na 

Eucharystię, aby móc przyjść wyciszonym, by móc usłyszeć Boga. 

Jeżeli nie mam czasu, to sam fakt zwalniania jest aktem wiary. Wtedy 

modlę się zwalnianą czynnością. Bo ona jest dla Niego. Bo ta zwolniona 

czynność ma przygotować mnie do usłyszenia przyjścia Boga w Eucharystii. 

Wystarczy, że dana czynność jest inaczej wykonana, ale ze względu na 

Tego, który na mnie czeka z obfitością łask w Eucharystii. Każda taka próba, żeby 

zwolnić czy inaczej robić, staje się wtedy aktem wiary, bo jest ukierunkowana 

na Tego, który niczego bardziej nie pragnie jak nieustannie rozlewać łaskę wiary. 

Właśnie na mnie.    [KORZYSTANO: T. DAJCZER: TAJEMNICA WIARY] 



Sprawozdanie duszpastersko-ekonomiczne            

za 2019 rok (skrót) 
W ciągu roku zostało ochrzczonych 18 dzieci. Natomiast były 32 pogrzeby. 
Zawarto 5 małżeństw. I Komunię świętą przyjęło 11 dzieci. Sakrament 
bierzmowania nie był sprawowany. Zostało wydanych ok. 16500 Komunii św. 
Wspólnota lektorów, ministrantów i kandydatów liczy 9 chłopców. W domach 
z posługą sakramentalną systematycznie odwiedzałem do 13 chorych. 
W styczniu tradycyjnie Mszą św. rozpoczęło się spotkanie i bal seniorów. 
Również w styczniu w kościele miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP z Solca Kujawskiego. 
4 maja przeżywaliśmy doniosłą uroczystość 90-lecia OSP Czarże, a 25 V 30-lecie 
fundacji kapliczki Matki Bożej w Czemlewie. 
W czerwcu, z inicjatywy p. Krzysztofa Przeperskiego, nastąpiła reaktywacja 
działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
Na początku lipca odbyliśmy międzyparafialną pielgrzymkę autokarową do 
Medjugorie i Chorwacji. 
3 VIII uczestniczyliśmy w diecezjalnej pielgrzymce Żywego Różańca do 
sanktuarium Matki Bożej w Lisewie. 
31 sierpnia miały miejsce dożynki sołecko-parafialne. 
Na początku września m.in. poprzez całodobową adorację Najświętszego 
Sakramentu przygotowywaliśmy się do imienin wspólnoty parafialnej – odpustu 
Narodzenia NMP. We wrześniu również zostało rozpoczęte bezpośrednie 
przygotowanie kandydatów do bierzmowania. 
W październiku odbyło się doroczne liczenie wiernych. Na wszystkich Mszach 
św. było ok. 408 osób (ok. 22 % parafian zobowiązanych do udziału), a Komunię 
św. przyjęły 171 osób ( 42 % uczestniczących w liturgii). 
1 XII w kościele odbył się minikoncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru 
Zespołu Szkół w Czarżu. 
W grudniu, w I niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod 
hasłem: Wielka tajemnica wiary. 

*** 
 Tzw. wstępów kolędowych było 425. Kolędy nie przyjęto, z różnych 
powodów, w minimum 120 domach (w tym 8 rodzin innowierców  –  ok. 26 

 



osób), co stanowi aż 22 % rodzin! Ten fakt jest powodem smutku, ale też i troski 
duszpasterskiej. 
Trzeba jednocześnie podkreślić, że wiele małżeństw, rodzin pięknie realizuje na 
co dzień swoje chrześcijańskie powołanie. Cieszą rodziny i osoby zawsze wierne 
Ewangelii i Kościołowi. Optymizmem napawa fakt, że sporo młodych 
małżeństw, rodzin pragnie żyć po prostu po Bożemu, realizując się w 
sakramentalnym małżeństwie, w trosce o wychowanie dzieci, nie izolując się od 
społeczności, w której żyją. 

*** 
W wyniku złożonych wniosków z pełną dokumentacją do Urzędu 
Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminny w Dąbrowie 
Chełmińskiej zostały przyznane dotacje na renowację południowej elewacji 
kościoła (łącznie prawie 250000 zł). W maju i wrześniu zostały wykonane 
przewidziane na ten rok prace. Nastąpił komisyjny ich odbiór. Całkowity koszt 
tego etapu wyniósł ok. 272000 zł.  
W marcu, przy współudziale parafii, został położony chodnik z odwodnieniem 
między parkanem kościoła a ulicą - od bramy kościoła do bramy przed plebanią. 
W marcu powstała i zaczęła funkcjonować nowa strona parafii, a także została 
opracowana ewidencja i dokumentacja cmentarza parafialnego na platformie 
CMENTARNIK.NET, która jest elektronicznym systemem prezentacji i 
administracji cmentarzem. Jest to bardzo przydatne narzędzie. 
W czerwcu i w lipcu została zbudowana nowa weranda przed plebanią. 
W lipcu został przeprowadzony remont biura parafialnego wraz z nowym 
umeblowaniem oraz przedpokoju w plebanii. 
W sierpniu została położona nowa kostka brukowa przed wejściami do plebanii.  
We wrześniu (w pierwszym etapie) i w grudniu zostały zdemontowane organy 
w celu przeprowadzenia gruntownego remontu i odbudowy. 
W październiku, w czterech etapach, zostało zniwelowanych prawie 60 starych, 
zniszczonych nagrobków na cmentarzu. 

Dziękuję wszystkim Parafianom i Sympatykom licząc jednocześnie na dalszą 
współpracę i życzliwość.   – ksiądz proboszcz 
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