
Sprawozdanie 
za rok 2020

Parafia Najczystszego Serca Maryi

ul. Chłopickiego 2

Warszawa



Liczba 2019 2020

Chrztów 189 143

Ślubów 35 22

Zgonów 48 55

Dzieci do 
I Komunii Św. 

89 190

Bierzmowanych 136 -

Rozdanych 
Komunii Św.

283 tys. 170 tys. 
(pandemia)

Wizyt u chorych 305 328

Apostazje 5 12

Liczba mieszkańców: 22 500



Najważniejsze inwestycje 

w minionym roku:

Instalacja monitoringu

w kościele i na zewnątrz

Renowacja krzyża misyjnego

Pokrycie całego dachu kościoła 

blachą miedzianą

Renowacja obrazów

Zakup figur do szopki 

bożonarodzeniowej 

Zakup sprzętu do transmisji on-line



Sprawy Duszpasterskie
w minionym roku

Kolęda 2019/2020: 50 dni, 6 kapłanów.

W czasie zeszłorocznej kolędy przyjęło nas 
4600 rodzin co stanowi 56% rodzin (o 450 

rodzin więcej, niż w roku 2018/2019!)

Stwierdzamy z radością, że tendencja jest 
wzrostowa!

Przybyło parę nowych bloków, 
a przyjmujących jest coraz więcej. Nowi 

parafianie są bardzo otwarci na kolędę.

Dziękujemy za serdeczność i ofiarność 
(zebrane ofiary to równowartość 5 ton blachy 

miedzianej)



Sprawy Duszpasterskie
w minionym roku

Odbyliśmy Misje Parafialne

(23 II - 1 III 2020 r.). Zdążyliśmy przed pandemią!

W OSTATNIEJ CHWILI!

Matka Boża czuwa!



Serdecznie dziękujemy 
każdemu z Was za udział w 
Misjach 2020. Było to wielkie 
wydarzenie, którego 
owocami będziemy się 
cieszyć przez długi czas. 
Następne dopiero za 10 lat, 
dlatego wracajmy do treści, 
które tak niedawno 
mogliśmy usłyszeć w naszej 
świątyni (książka z 
kazaniami misyjnymi do 
nabycia już wkrótce!)☺



Plany gospodarcze

na rok 2021:

Dokończenie prac 
kamieniarskich wokół kościoła

Uzupełnienie iluminacji kościoła

Pomalowanie w kościele miejsc 

uszkodzonych przez zalanie

Zaprojektowanie tzw. Panoramy 
Grochowskiej

Podjęcie starań ws. utworzenia 
ścieżki edukacyjnej z kościoła 

do Pomnika Chwały



Plany duszpasterskie

na rok 2021:

21 – 26 lutego – tzw. 
Renowacja Misji (rekolekcje w 
rocznicę misji). Poprowadzi je, 

jak przed rokiem,
ks. Tomasz Podlewski

28 lutego – 96. rocznica 
powstania parafii –
prowadzi Biskup R. Kamiński

12 czerwca – odpust parafialny 
Najczystszego Serca Maryi



Zachęcamy do 

informowania 

sąsiadów o życiu 

parafii oraz 

nabożeństwach 

kolędowych. Jest to 

potrzebne zwłaszcza 

osobom starszym, 

chorym i nieobecnym 

z powodu pandemii.



Jak dotrzeć do 
nowych rodzin? 
Czy w dzisiejszych 

czasach jest 
potrzebna kolęda? 

Czy po pandemii 
wciąż będziemy 
pragnąć spotkań z 

kapłanami?



Przepraszamy

Za różne zaniedbania…

Za nasze zabieganie 

czasami – ale to wszystko 

dla Was!

Obiecujemy poprawę! ☺



Rozmowy z Wami zawsze są 
budujące. Chętnie 

opowiadacie 
o dzieciach i wnukach. 

To miły element 

tych spotkań.
Czasem Wasze słowa warto 
wręcz zacytować… →



→ Proboszcz będzie płakał, jak 

mu zabiorą tych wikariuszy, 

Jarków, Michałków, Tomków i 

innych.

→ - U nas to był taki ksiądz z 

Afryki! - A który? – pytam ☺ Bo 

w naszej parafii to mamy aż 

trzech Ojców z Afryki! Są to:

ks. Firmine, ks. Louis i ks. Eric. 

→ Ks. Proboszcz to na ekranie, 

w tych naszych transmisjach, to 

również niczego sobie!



Parafia to nasz dom, wspólnota, dlatego 
zapraszamy:

• Nowych parafian do zaangażowania, 

• Młodzież do Oazy,
• Dzieci do scholi, bielanek i 

ministrantów,

• Rodziny do Kościoła Domowego,
• Poszukujących do grup 

modlitewnych,
• Uzdolnionych muzycznie do chóru,
• Ludzi dobrej woli – do pomocy w 

dziele „Caritas”
• W roku 2021 szczególnie polecamy 

NOWE RÓŻE RÓŻAŃCOWE!



Pomagaj mądrze!



→ Komunię Św. przyjmujemy 

albo na rękę (procesja w nawie 

głównej), albo do ust (przy 

balustradzie).

→ Każdy, zgodnie z nauczaniem 

Kościoła, może wybrać 

odpowiednią formę.

→ Nie burzmy jedności. Skupmy 

się na własnym spotkaniu z 

Jezusem.

Komunia Św. - przypomnienie



Ks. Stanisław Konarski, 
wspaniały wychowawca 
ostrzega rodziców, że będą 

jedli owoce, jakimi obdarzą 
ich własne dzieci. W Komisji 
Edukacji Narodowej, której 
był współtwórcą 
wypowiedział ostrzeżenie; 

„Tyle zbierzecie 
szlachetności, ile jej 
zaszczepicie w duszach 
najmniejszych”.



W obecnych czasach nietrudno o lęk.

Tyle wokół niepewności, chaosu.

Ale nie możemy dać się lękowi.

Jak zawsze, tak i dziś, zdarzają się

tacy, którzy chcą wykorzystywać nasz
lęk. Bazować na naszym lęku. I to
zarówno wśród wierzących, jak i

niewierzących.

Zamiast lęku –
ufność!



A Chrystus, który również urodził się
w niepewnych czasach, przynosi

nadzieję. Jezus daje nam pewność. On

jest Skałą. Dlatego nawet w

niepewnych czasach niepokoju i

chaosu, odnośmy się do Chrystusa. Z
Nim zawsze można chodzić po wodzie.

Nie kierujmy się lękiem, ale patrzmy na

Jezusa. Wówczas przetrwamy wszystkie

niepewności.

Zamiast lęku –
ufność!



Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, 

których nie powinniśmy nigdy 

stracić:

1. Nadzieja

2. Sprawiedliwość

3. Cierpliwość

Dobre rady?

Dobre ŻYCZENIA! ☺



Istnieją trzy rzeczy w naszym 

życiu, które mogą nas zniszczyć:

1. Duma

2. Kłamstwo

3. Zazdrość

Dobre rady?

Dobre ŻYCZENIA! ☺



Istnieją trzy rzeczy w naszym 

życiu, które są bezcenne:

1. Rodzina

2. Miłość

3. Przyjaźń

Dobre rady?

Dobre ŻYCZENIA! ☺



Istnieją trzy rzeczy w naszym życiu, 

które nigdy nie powrócą:

1. Czas

2. Słowa

3. Okazje

Dobre rady?

Dobre ŻYCZENIA! ☺



Rok 2021-
Rokiem Świętego Józefa!

/Św. Józef z naszej szopki/


