
SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I GOSPODARZCZE
PARAFII KATEDRALNEJ W ŁOWICZU

ZA ROK 2022

Kończymy dzisiaj Rok kalendarzowy 2022, który był dla nas
kolejnym niełatwym rokiem. Nasze nadzieje związane z powrotem
po  pandemii  do  normalnego  życia  zostały  w  jakiś  sposób
zniszczone przez wybuch bezsensownej wojny – okrutny atak na
naszych Sąsiadów – Ukrainę. Nie wierzyliśmy, że w XXI wieku, w
świecie tak bardzo połączonym różnorakimi więzami może dojść
do tak barbarzyńskiego ataku jakim jest atak Rosji na Ukrainę.
Dziękuję  wszystkim,  którzy  w  jakikolwiek  sposób  okazali  i
okazują pomoc naszym Barciom i Siostrom z Ukrainy. Spotykając
się,  chociażby  przy  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia,  miałem
okazję  usłyszeć  w  jak  wielu  miejscach  jest  systematycznie
udzielana pomoc. 

Codziennie  widzimy  rano  wiele  osób  przed  łowickim
punktem Caritas. Od końca marca zostało zarejestrowanych ok
7500 osób, które otrzymują wsparcie w postaci żywności, odzieży,
a  także  wsparcie  finansowe.  W  wielu  miejscach  mieszkają
doświadczeni wojną Ukraińcy.

Chciałbym  w  tym  miejscu  powiedzieć,  że  także  w  naszej
Parafii, dawnej organistówce mieszkają dwie rodziny, w sumie 7
osób.  Kiedy  rozmawiałem  z  nimi  przed  Świętami  byli  bardzo
wdzięczni  za  okazaną  pomoc.  Chciałbym przy  tym podkreślić  i
jednocześnie podziękować wszystkim Parafianom, gdyż cały koszt
związany z zamieszkaniem tych osób, a więc rachunki za prąd,
wodę, ogrzewanie w całości, bez jakichkolwiek dotacji z zewnątrz
pokrywała i pokrywa nasza Parafia. Bardzo dziękuję za to.

Jak wyglądał ostatni rok w liczbach
Frekwencja  na  niedzielnej  Mszy  Św.,  podczas  liczenia

wiernych  w  październiku  wyniosła  10,45  %  (ok  1400  osób).
Musimy  mieć  jednak  świadomość,  że  znaczna  część  naszych
Parafian uczęszcza na Msze Św. do OO. Pijarów (gdzie jest mnie
więcej  ta  sama  liczba  uczestników  niedzielnej  Mszy  Św.  co  w
katedrze,  a także do SS. Bernardynek (1,35%),  WSD i kościoła
Św.  Leonarda  (poniżej  1  %).  Jeżeli  przyjęlibyśmy,  że  wszyscy
uczestniczący  w  tych  kościołach  wierni  to  nasi  Parafianie  to
frekwencja w naszej parafii wynosiłaby 21,8%



Ile osób przystąpiło w ciągu roku do sakramentów? 

2022 2021 2020
Chrzest Św. 87 111 87
Sakrament
małżeństwa

40 37 28

Bierzmowanie 101 + 111 (czw.) 72 + 139 87 + 98
I Komunia Św. 115 118 83

Pogrzeby 126 170 167
Wizyty u chorych 34 osób

systematycznie +
kilkanaście na

wezwanie
kapłana.

Razem 408

392 wyjazdów do
chorych w ciągu
roku, łącznie z

wizytą co miesiąc

478 wyjazdów do
chorych w ciągu
roku, łącznie z

wizytą co miesiąc

Liczba rozdanych
Komunii Św.

Od 1 lipca 
ok 45 000

105 000 2019 r – 85 000

W  ostatnim  roku  miały  miejsce  zmiany  personalne
duszpasterzy w Parafii katedralnej. Od końca czerwca w katedrze
jest nowy proboszcz oraz nowy wikariusz.

W Parafii pracuje 21 katechetów, mamy pięciu szafarzy, od
niedawna dwóch ceremoniarzy, jest kilku lektorów i ministrantów
i bardzo liczymy na powiększenie tego grona.

Cieszę się, że jest także scholka i wiele grup parafialnych,
które po pandemii niejako odbudowują się. 

Ufamy,  że  rozpoczęta  właśnie  wizytą  duszpasterska,  tzw.
kolęda  pomoże  nam  niejako  z  nową  energią  budować  naszą
Wspólnotę  Parafialną.  Bardzo  zachęcam  do  zaangażowania  i
odkrywania swojego miejsca, także aktywności w Parafii.

Prace wykonane przez Diecezję:
Dziękujemy za wspólną z Diecezją troskę o nasza katedrę,

która jest nazywana Wawelem Mazowsza. W ostatnim roku przez
naszą Diecezję… zostały wykonane dwie bardzo poważne prace:
otwarto  dla  zwiedzających  podziemia  katedry,  wraz  z  kryptami
prymasów  oraz  zostało  dokończone  odwodnienie  całej  bazyliki
katedralnej

Prace wykonane przez Parafię

Do końca czerwca:



-  remont  generalny  dwóch  łazienek  w  domu
parafialnym oraz łazienki na chórze w katedrze

Od lipca:
-  generalny  remont  jednego  z  mieszkań  wikariuszy,

wraz z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej
-  budowa  nowego  miejsca  składowania  i  sortowania

śmieci  na  cmentarzu  katedralnym,  zadaszenie  i  położenie
kostki (w celu ograniczenia kosztów wywozu śmieci)

W  kończącym  się  Roku  chcę  podziękować  Wszystkim
Parafianom za wspieranie nas kapłanów w trosce duszpasterskiej,
każdą pomoc, włączanie się w wydarzenia, których przygotowanie
wymaga  często  dużej  pracy:  szczególnie  dziękuję  za  pracę  z
dziećmi i młodzieżą.

Dziękuję za ofiary składane na tacę i przy innych okazjach.
Chcielibyśmy myśleć o pracach, jakie koniczne są do wykonania
w  naszej  Parafii  (poprawienie  stanu  drogi  i  parkingu  przed
cmentarzem,  budowa  toalety,  z  której  mogliby  korzystać
uczestnicy liturgii, naglący remont kancelarii parafialnej i innych
pomieszczeń w Domu Parafialnym oraz wejścia).

Na  dzień  dzisiejszy  jednak  –  wobec  rosnących  kosztów  i
niepewnego  jutra  –  podstawowym  wyzwaniem  jest  utrzymanie
naszej świątyni i budynków parafialnych…  (rachunki za zużycie
prądu,  oraz  ogrzewanie  –  poza  kryptami  i  muzeum)  oraz
utrzymanie  cmentarza  (koszty  wywozu  śmieci).  Jeżeli  po  zimie
uda  się  nam  zaoszczędzić  jakieś  środki  będziemy  podejmować
kolejne prace.  Jeszcze raz dziękuję  za trsokę o swoją Parafię i
każde  zaangażowanie.  Bardzo  chciałby,  aby  nasza  Parafia  ta
piękna  świątynia,  nasza  katedra  była  jeszcze  bardziej  naszym
wspólnym domem

Życzę wszystkim przede wszystkim wiele pokoju w Nowym
Roku, pokoju w sercach, pokoju w Rodzinach, także tego pokoju,
który  łączy  się  z  pewnym  spokojem,  gdy  chodzi  o  finanse  w
Rodzinie. Nade wszystko jednak silnej wiary w Pana Boga, która
jednoczy  i  która  nawet  wobec  dużych  trudności  daje  siłę  i
poczucie spełnienia. 

„Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na
fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana” BXVI



Szczęść Boże.


