
Sprawozdanie duszpasterskie 

Rok 2016 był pierwszym rokiem w naszej parafii, w której było dwóch księży. O pracy ks. Roberta już czytałem w ciągu 

roku. Dziękujemy za modlitewne i materialne wspieranie księży. Utrzymanie ks. Darka, poprzedniego Proboszcza dzielimy 

przecież na dwa i każda wasza pomoc jest cenna. Dziękujemy tym osobom, którzy zamawiali intencje Mszy świętej, co 

zapewnia księżom podstawowe utrzymanie. Dziękujemy za zrozumienie. 

 Był to Rok Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski i Rok Miłosierdzia. Trwałym elementem stała się dodatkowa Msza 

święta i adoracja połączona z możliwością spowiedzi w każdy piątek o godz. 18.30.  

 Nowym elementem tego roku stał się powrót Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek po ulicach naszej miejscowości.  

 Wprowadziliśmy uroczystą formę podjęcia duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego. Przystąpiło do niej 24 osoby.  

 Odbyła się pierwsza Msza święta nad Zalewem z poświęceniem Zalewu i jego brzegów.  

 Wprowadziliśmy czytanie wypominek w Białobrzegach w każdą niedzielę o godzinie 8.30 a w Ryni w drugą niedzielę.  

 Nastąpiła zmiana Mszy świętej w Białobrzegach z godz. 9.00 na 8.30.  

 W dalszym ciągu Triduum Paschalne jest ubogacane przez gości z zewnątrz i coraz bogatsze uczestnictwo naszych pa-

rafian jako lektorów i kantorów.  

 W Białobrzegach powstała nowa, oryginalna, duża szopka bożonarodzeniowa.  

 Zwiększyła się liczba ministrantów pod opieką księdza Roberta o nowych 6. Obecnie jest 22 ministrantów, z czego 14 

w Białobrzegach i 8 w Ryni.  

 Odbył się jeden kurs przedślubny i rozpoczął się kurs przygotowujący do Bierzmowania, uczestniczy w nim 20 osób.  

 W roku 2016 mieliśmy 23 śluby, 30 chrztów i 23 pogrzeby. Do pierwszej Komunii świętej przystąpiło 16 dzieci.  

 Odwiedzaliśmy systematycznie ośmioro chorych.  

 Rozdaliśmy około 10000 komunii świętej.  

 Z parafii wyjechało 7 pielgrzymek do sanktuariów w Polsce.  

 Kilka osób z parafii uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim. Wsparli-

śmy też te dni finansowym darem zgodnie z nakazem ks. Biskupa.  

 Podczas odpustu bł. Karoliny wprowadziliśmy „gruszki karolińskie”.  

 W ubiegłym roku ponownie dzieci i dorosłych odwiedził prawdziwy święty Biskup Mikołaj a nie Dziadek Mróz.  

Dziękujemy wszystkim sponsorom i pomocnikom dbającym o kościół, jego stan i piękno. Dziękujemy za dobrą współpracę 

radnym parafialnym, sołtysom, dyrekcji szkoły i przedszkola. 

 

Materialnie jako parafia w roku 2016 w Białobrzegach:  

 wymieniliśmy organy muzyczne na nowsze, sprzedając stare i dokładając 3 tysiące złotych.  

 Zmieniliśmy nagłośnienie w Białobrzegach za prawie 10 tysięcy.  

 Dzięki sponsorom zamontowaliśmy projektor i ekran w Białobrzegach, co umożliwiło również w Białobrzegach korzy-

stać z systemu multimedialnego działającego już w Ryni.  

 W kościele mamy nowe oświetlenie obrazów i relikwiarza oraz reflektor do oświetlenia Najświętszego Sakramentu.  

 Zyskaliśmy nowe świece ołtarzowe, lampki oliwne, świece do liturgii dla ministrantów, gong i wiele drobnych artykułów 

liturgicznych i dekoracyjnych na sumę 4 tysięcy złotych.  

 Od ks. Krzysztofa otrzymaliśmy nowy ornat z bł. Karoliną.  

 Na zewnątrz kościoła zabezpieczone  zostały drewniane elementy, które tego wymagały.  

 Zostały wyczyszczone i zabezpieczone kratkami kominy.  

 Pomalowaliśmy zachodnią ścianę kościoła.  

 Zyskaliśmy dodatkowe oświetlenie świąteczne przed kościołem.  
 

 W Ryni, dzięki sponsorom powstało nowe zadaszenie przed wejściem, zmodernizowano całe oświetlenie ołtarza głów-

nego, pomalowano chór i wykonano nowe meble do zakrystii.  

 Przed kościołami w Ryni i w Białobrzegach stanęły nowe tablice ogłoszeniowe.  

 Na plebanii przybyła zamrażarka i lodówka, pomalowano korytarz i klatkę schodowa.  

Tradycyjnie największym wydatkiem parafii były opłaty za gaz, które wyniosły 14 tysięcy złotych. Za prąd zapłaciliśmy 7,5 

tysiąca złotych. Parafia nasza nie ma żadnych długów, szczególnie dzięki waszemu wsparciu na wizycie duszpasterskiej.  

Na rok 2017 mamy zaplanowane umieszczenie zakupionego korpusu Chrystusa na krzyż przy rondzie obok Szkoły Podsta-

wowej. Mieliśmy w roku 2016 zająć się kostką brukową wokół kościoła, ale musieliśmy powstrzymać się z tym, ponieważ 

Gmina Nieporęt zaproponowała nam inwestycję w postaci pomp ciepła, które będą dofinansowane w 80%. Stąd temat 

organizacji otoczenia kościoła w Białobrzegach zostaje dalej na poziomie planowania 


