SPRAWOZDANIE RADY DUSZPASTERSKIEJ
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie!
Nasza wspólnota parafialna funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości zewnętrznej i
materialnej. Czas od ostatniej wizytacji był okresem wzmożonych remontów i inwestycji
parafialnych. Jako przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej pragniemy przedstawić
Księdzu Biskupowi sprawozdanie z działalności gospodarczej naszej parafii.
W skład naszej parafii wchodzą cztery wioski. Są nimi wioski: Kolanowice, w której
mieszka 519 parafian, Osowiec z liczbą 1204 parafian, Trzęsina - 174 parafian i Węgry –
1015 parafian. Łącznie naszą parafię tworzy 2912 mieszkańców. Na terenie naszej parafii
znajdują się dwa kościoły: kościół parafialny w którym się znajdujemy, oraz kościół filialny
w Kolanowicach. Księże Biskupie – to dzięki tym ludziom, których widzisz dzisiaj przed
sobą, stojących w tej świątyni, dzięki osobom, które nie mogły być dzisiaj z nami, ze względu
na wiek, chorobę, pracę lub pobyt za granicą, a nade wszystko dzięki ogromnemu
zaangażowaniu naszego Księdza Proboszcza możemy pochwalić się tym, co udało nam się w
ciągu ostatnich 6 lat dokonać.
Rada duszpasterska podjęła decyzje o przeprowadzeniu remontów w kościele parafialnym
i filialnym, które tak przedstawiały się w poszczególnych latach:
Kościół parafialny
W roku 2012 wykonano remont generalny organów oraz wymieniono na nowe napędy
dzwonów,
W roku 2013 wykonano nowe ogrzewanie,
W roku 2014 pozyskano z parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu chrzcielnicę
prawdopodobnie z 1866 r., którą odrestaurowano i umieszczono w naszej świątyni. W tym
roku przystąpiono też do częściowej wymiany oświetlenia na ledowe.
W roku 2015 wykonano najtrudniejsze zadanie zarówno finansowe jak również gospodarcze,
a mianowicie w miesiącu maju rozpoczęła się wymiana dachu na świątyni, wymiana pokrycia
wieży i jej zwieńczenia oraz wykonano nową elewację. Remont zakończono z końcem
sierpnia.
Kościół filialny
W roku 2013 odrestaurowano zabytkowy ołtarz
W roku 2014 dokonano wymiany pokrycia dachowego
Na wszystkie prace remontowo-konserwatorskie wykonywane zarówno w kościele
parafialnym, jak i filialnym uzyskaliśmy stosowne pozwolenia z Kurii Diecezjalnej w Opolu
oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z w Opolu.
To tylko niektóre z ważniejszych prac gospodarczych dokonanych w naszych kościołach.
W ostatnich latach otrzymano od darczyńców nowe sprzęty liturgiczne, m.in. 2 monstrancje,
2 pary dzwonków, 2 kielichy, 2 kadzielnice do kościoła parafialnego i filialnego oraz stojak
pod paschał, i obrusy ołtarzowego kościoła parafialnego. Parafialne zakrystie zostały
wzbogacone ponadto o nowe szaty liturgiczne, takie jak: ornaty, alby kapłańskie, alby

lektorskie, stroje ministranckie, stuły. Nowe figury otrzymała również od darczyńców szopka
bożonarodzeniowa.
Księże Biskupie, troszcząc się o nasze świątynie, nie zapomnieliśmy też o parafialnej
plebanii. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom udało nam się od ostatniej wizytacji
wyremontować elewację budynku plebanijnego wraz z termomodernizacją oraz wymieniono
porycie dachowe. Odświeżono i remontowano pokoje na I piętrze plebanii. Przygotowana jest
również instalacja monitoringowa.
Przejeżdżając przez naszą parafię można natrafić na terenie wszystkich naszych wiosek na
piękne wiejskie kapliczki o które dbają sami parafianie. Mieszkańcy każdej wioski troszczą
się o ich systematyczną renowację, zaś na co dzień dbają o zachowanie w nich czystości i
porządku. Odnowione zostały przez parafian także 4 krzyże przydrożne w Węgrach i
Osowcu. Na terenie naszej parafii znajdują się również trzy cmentarze w Kolanowicach,
Osowcu i Węgrach, o które również troszczą się parafianie. W 2013 roku wykonano nowe
ogrodzenie na cmentarzu w Węgrach.
Czcigodny Księże Biskupie! Ogromna jest pomoc naszych parafian w wspieraniu dzieł
odnowy naszych kościołów. Nie chodzi tylko o wymiar finansowy. Sprawami naszego
kościoła zajmujemy się permanentnie w sposób namacalny. Kiedy dbamy o czystość świątyń
przez cotygodniowe sprzątanie kościoła, koszenie trawy przez cały sezon letni.
Organizowanych jest wiele pojedynczych akcji, kiedy trzeba coś przy kościele zrobić. Zawsze
znajdą się ludzie gotowi i chętni do pomocy. To ludzie budują nasz KOŚCIÓŁ.
Ekscelencjo!
Pragniemy jeszcze raz podziękować za Twoją dzisiejszą obecność wśród nas. Prosimy o
przewodniczenie Eucharystii w intencji całej naszej parafii. Niech to wspólne spotkanie przy
ołtarzu Pańskim umocni nas, napełni nową siłą i wyda obfite owoce.
Szczęść Boże!

