
Sprawozdanie o. Krzysztofa Wasiuka podczas wizytacji biskupiej                                                

w Parafii św. Wojciecha w Cieszęcinie 05.06.2015 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Łukaszu. Serdecznie witam księdza 

biskupa na wizytacji kanonicznej naszej parafii. Witam również Księży z Dekanatu na czele 

z Ks. Dziekanem. Pozdrawiam Was, droga młodzieży przystępująca do Sakramentu 

Bierzmowania, pozdrawiam wszystkich parafian, i gości zgromadzonych w naszej świątyni. 

Cieszymy się, że obecność Waszej Ekscelencji, jako Następcy Apostołów i Pasterza 

Kościoła pozwala nam umocnić wiarę i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.                             

W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 225-lecia istnienia tego Kościoła. Parafia liczy 

około 1800 wiernych. Parafianie przede wszystkim utrzymują się z pracy w pobliskich 

zakładach pracy, coraz mniejsza część z pracy na roli, część prowadzi własną działalność. 

Wiele osób wyjeżdża do pracy za granicą. Lud tutaj jest wierny Bogu. Świątynia                   

ta rozbrzmiewa pięknym, mocnym śpiewem a do Boga wznosi się szczera modlitwa wielu 

parafian. Parafianie dbają o piękny wystrój świątyni i otoczenie wokół kościoła i plebani.  

Na niedzielnej Mszy św. gromadzi się około 40% parafian. W tej parafii posługuję jako 

proboszcz od 11 miesięcy od 1 lipca 2014 r. W tej pracy wspierają mnie o. Mieczysław 

Rećko, który był 7 miesięcy administratorem tej Parafii po nagłej śmierci o. Mariana Węsaka 

w listopadzie 2013 r. oraz o. Dariusz Warchoł, który od 1 lipca w pełni zaangażuje się          

w tutejsze duszpasterstwo. Organistą jest pan Jacek Okoń. W zeszłym roku zastąpiłem          

w Szkole Podstawowej w Osieku jako katecheta Panią Ninę Okoń-Wyder, która będzie 

katechetką i kierowniczką Przedszkola w Cieszęcinie.  

Msze św. w kościele parafialnym odprawiane są w niedzielę o godz. 8.30, 10.15 i 12.00, 

dodatkowo na prośbę parafian od 1 Niedzieli Wielkiego Postu wprowadziliśmy Mszę Św.     

o godz. 17.00. W dni powszednie są dwie Msze Św. o godz. 17.00 i 18.00. Bardzo dużo osób 

uczestniczących we Mszy św. przystępuje do Komunii św. Co roku odbywają się rekolekcje 

wielkopostne.                                                                                                                                             

W kwietniu tego roku minęła 20 rocznica sprowadzenia relikwii św. Wojciecha do naszej 

świątyni z Sanktuarium św. Wojciecha w Gnieźnie. Z tej okazji na początku lipca planowana 

jest pielgrzymka rowerowa do Gniezna. Od kwietniowego odpustu ku czci św. Wojciecha, 

możemy cieszyć się widokiem odnowionego obrazu patrona świątyni na górze głównego 

ołtarza, którego rok powstania sięga 225 lat wstecz. Od 1998 r. nasza Świątynia cieszy się 

tytułem Diecezjalnego Sanktuarium św. Wojciecha. Decyzję taką podjął Ks. Bp. Stanisław 

Napierała po wielu wysiłkach i staraniach poprzedniego proboszcza tej parafii śp. ks. kan. 

Alfonsa Mrozowskiego, którego zaledwie tydzień temu pożegnaliśmy w tej świątyni              

i spoczywa na naszym parafialnym cmentarzu. Pragniemy kontynuować jego dzieło 

szerzenia kultu św. Wojciecha. W każdy wtorek modlimy się za wstawiennictwem naszego 

patrona. W okresie letnim w każdy trzeci wtorek miesiąca odprawiane jest Nabożeństwo 

Dróżek św. Wojciecha. Odprawiane są nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, droga 

Krzyżowa, Gorzkie Żale, pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz adoracja Najświętszego 

Sakramentu w pierwszą niedzielę miesiąca.  



Nasza wspólnota docenia trud pracy z dziećmi i młodzieżą. W zeszłym roku w naszej parafii 

powstała schola dziecięco-młodzieżowa, która cały czas się rozwija, ubogacając swym 

śpiewem Msze dziecięco - młodzieżowe i inne uroczystości.  Cały czas powiększa się grono 

ministrantów, mamy nadzieję, że po odpowiedniej formacji powiększy się też grono 

lektorów czytających Słowo Boże. W parafii posługuje dwóch Szafarzy Nadzwyczajnych 

Najświętszego Sakramentu, angażujących się wraz z rodzinami w działaniu Ruchu Światło – 

Życie. Mamy nadzieję, że poprzez rekolekcje i kursy uda nam się uformować grono 

młodzieży, która będzie mogła dzielić się swym świadectwem wiary prowadząc jako 

animatorzy przygotowanie do bierzmowania w małych grupach. Jesteśmy dumni z naszej 

młodzieży, która osiąga różne sukcesy na arenie sportowej, muzycznej a nawet kulinarnej. 

Cieszymy się z każdego jej zaangażowania na terenie parafii. Od zeszłego miesiąca mamy 

nowo wybraną 6 osobową Radę Ekonomiczną i 9 osobową Radę Duszpasterską mającą 

zgodnie ze statutami diecezji 3 przedstawicieli młodzieży. W parafii modli się 12 Róż 

Żywego Różańca.  Bardzo dobrze układa się współpraca, ze strażakami z OSP                        

z poszczególnych miejscowości. Są oni gotowi do pomocy w organizacji różnych 

uroczystości parafialnych. Poszczególne miejscowości opiekują się krzewami i kwiatami 

wokół plebanii i kościoła. Przepiękne klomby kwiatowe przyciągają naszą uwagę                      

i są wspaniałą wizytówką parafii. Od kilku lat prowadzona jest witryna internetowa parafii, 

którą prowadzi pan Rafał Dąbik. Za poprzedniego proboszcza śp. O. Mariana dokonano 

wiele inwestycji remontowych. Wykonano między innymi: wymianę podłogi w Kościele, 

odnowiono boczne ołtarze, wykonano odwodnienie Kościoła, instalację przeciwpożarową            

i odgromową. Po objęciu przeze mnie funkcji proboszcza wymieniono podłogę w bocznej 

kaplicy wraz z ławkami, uszczelniono i odnowiono wieżyczkę. Wykonano nowa 

podświetloną gablotę informacyjną. Zainstalowano dzwony elektroniczne. Wyremontowano 

salę parafialną, zmontowano nową bramę wjazdową na probostwo oraz wykonano wiele 

mniejszych prac naprawczo remontowych. Pragnę podziękować za ofiarność i życzliwość 

parafian, którzy są bardzo chętni do pomocy. Służą fachową radą, własną pracą                               

jak i wsparciem materialnym. Dzięki ofiarności poszczególnych parafian oraz grup 

parafialnych takich jak Róże Różańcowe, rodzice dzieci I komunijnych czy bierzmowanej 

młodzieży udaje się na bieżąco wymieniać paramenty, księgi i szaty liturgiczne oraz 

dokonywać bieżących napraw. Czekają nas jeszcze prace związane z wykonaniem nowych 

stacji św. Wojciecha oraz mebli do zakrystii,  remontem Organów i podłogi na chórze oraz 

odnowieniem głównego ołtarza, które będą wykonane w miarę posiadanych środków. 

Staramy się również o rozsławienie naszego sanktuarium poprzez wydawanie ulotek, 

kalendarzy i różne artykuły do prasy. Pod koniec czerwca będzie możliwy trójwymiarowy 

wirtualny spacer po naszej świątyni i wokół niej. Pielgrzymi i turyści przybywający tutaj     

są zachwyceni pięknem Kościoła i jego otoczenia.    

Księże biskupie prosimy o apostolską naukę. Błogosław naszym dzieciom i młodzieży – 

nadziei i przyszłości naszej parafii. Wspomagaj swoim błogosławieństwem rodziny, 

chorych, starszych i nas kapłanów, posługujących tutaj i tworzących tę wspólnotę zakonną. 


