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SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE KS. PROBOSZCZA  

W CZASIE WIZYTACJI KANONICZNEJ (07.10.2022) 

 

Czcigodny Ojcze! Drogi Księże Biskupie Damianie!  
Witamy w naszej parafii! 

 
1. Na wstępie rozpocznę od krótkich wypowiedzi ostatnich Papieży nt. parafii. 

Święty Jan Paweł II twierdził: „parafia musi zostać udoskonalona i zintegrowana w wielu 
innych formach, ale nadal pozostaje niezastąpionym organizmem o pierwszorzędnym 
znaczeniu w widzialnych strukturach Kościoła.” Trzeba więc „uczynić ewangelizację osią 
wszystkich działań duszpasterskich, potrzebą priorytetową, najważniejszą                 
i uprzywilejowaną”. Później Benedykt XVI nauczał że: „parafia jest latarnią, która 
promieniuje światłem wiary, a tym samym spełnia najgłębsze i najprawdziwsze 
pragnienia serca człowieka, nadając sens i nadzieję życiu ludzi i rodzin”. I wreszcie 
papież Franciszek przypomina, że „dzięki całej swojej działalności parafia zachęca              
i formuje swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. 

2. Parafia Świętej Rodziny powstała dnia 20 sierpnia 1995 roku na mocy dekretu 
pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały w związku z rozwojem terytorialnym 
macierzystej parafii konkatedralnej i dzięki staraniom jej proboszcza ks. prałata Alfreda 
Mąki. Wtedy to Ks. Biskup erygował świątynię wybudowaną według projektu Arkadiusza 
Wojciechowskiego. Kościół jest owocem ofiarnego czynu parafian z początków lat 90-
tych ubiegłego wieku. Pierwszy proboszcz pruślińskiej parafii ks. Janusz Giera zadbał        
o podstawowe wyposażenie kościoła, zagospodarowanie placu przykościelnego oraz 
wybudowanie domu parafialnego. Przede wszystkim jednak położył on podwaliny pod 
żywą wspólnotę Kościoła – powstało wówczas wiele grup duszpasterskich. 

 3. Nasza Wspólnota liczy obecnie ok. 3000 osób. Na Eucharystię niedzielną 
uczęszcza około 24 % zarejestrowanych parafian. Ludność parafii stanowią  „rdzenni” 
mieszkańcy Pruślina oraz przybysze zarówno z miasta, jak i z wiosek. W większości 
parafianie mają pracę, ale spora część z nich w celach zarobkowych wyjechała poza 
Ostrów i za granicę. Struktura społeczno-zawodowa jest bardzo zróżnicowana. Parafian 
charakteryzuje duża zaradność, potencjał duszpasterski, rodzinna atmosfera, pewne 
otwarcie na nową ewangelizację. Problemy jakie się jawią to: kryzys wiary, materializm, 
obojętność religijna, brak gorliwości, zaangażowania i integracji z parafią części nowych 
mieszkańców, przyjmowanie sakramentów tam, gdzie wygodniej, odchodzenie od wiary 
i praktyk – m.in. jako skutek pandemii.  
 

4. Spośród ważnych uroczystości, jakie przeżywała parafia w ciągu tych lat 
wyróżnić można peregrynację Obrazu Św. Józefa Kaliskiego w 1995 r., a także Misje 
Miłosierdzia Bożego połączone z Nawiedzeniem Obrazu Miłosierdzia Bożego w 2003 r. 
Niepowtarzalnym wydarzeniem, jakie miały miejsce w  życiu parafii, było z pewnością  
Nawiedzenie Matki Bożej w Wizerunku Jasnogórskim, poprzedzone misjami świętymi. 
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Dwa lata temu przeżywaliśmy wielką uroczystość dedykacji (konsekracji) naszej świątyni, 
której dokonał ks. abp Grzegorz Ryś. Przygotowaliśmy się do tego wydarzenia poprzez 
misje ewangelizacyjne. 

 
5. Z naszej parafii wywodzi się kilka powołań: dwóch kapłanów (o. Lech 

Włodarczyk franciszkanin pracujący w Italii i ks. diecezjalny Grzegorz Stachurski – 
pasterzujący w Golinie) oraz też cztery siostry zakonne (s. Aleksandra - elżbietanka,          
s. Wirginia - dominikanka oraz uczennice Krzyża: s. Redempcja i obecna tutaj s. Jadwiga). 
Wszyscy kapłani i siostry ofiarnie służą Bogu w Kościele.  
 
 6. W naszej rodzinie parafialnej rezyduje ks. dr hab. Piotr Rossa – wykładowca       
w WSD w Kaliszu, który angażuje się w podstawowe czynności duszpasterskie. Ponadto 
posługuje trzech katechetów. Posługę szafarza Komunii św. pełni dwóch mężczyzn. 
Pomaga jednak w duszpasterstwie wielu animatorów świeckich. Warto zauważyć 
posługę p. kościelnego i  2 organistów.  

Na terenie parafii znajduję się jedna Szkoła Podstawowa nr 13, do której 
uczęszcza ok. 269 uczniów. Dobrze współpracujemy ze sobą. Jest to szkoła bardzo 
przyjazna uczniom i nauczycielom.  

 
 7. Zostałem proboszczem parafii na Pruślinie dnia 8 listopada 2008 roku. W ciągu 
tych lat powstały nowe grupy duszpasterskie i nowe dzieła.  
Obecnie działają następujące grupy duszpasterskie i wspólnoty: 

Na osobną uwagę zasługuje diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny, 
która ma swoją siedzibę przy pruślińskiej parafii. Formuje ona ewangelizatorów poprzez 
prowadzone rekolekcje, kursy i szkolenia (stacjonarne i w domach rekolekcyjnych) – dla 
osób z diecezji i spoza niej.   

W ramach tej działalności funkcjonują różne diakonie, jak chociażby Diakonia 
Modlitwy czy Diakonia Muzyczna posługująca w czasie różnych wydarzeń – również na 
tej Mszy św. Ponadto członkowie Wspólnoty pełnią wolontariat w Domu im Jana Pawła 
II dla księży seniorów.   

 
8. W parafii podejmujemy szereg działań będących odpowiedzią na wezwanie 

Kościoła II do nowej ewangelizacji, która wciąż jest pilną potrzebą i wyzwaniem.  
W działaniach duszpasterskich staramy się uwalniać do posługi wiernych 

świeckich. To oni dzisiaj stanowią pierwszą linię frontu w zetknięciu się z sekularyzacją. 
Tytuł naszej parafii obliguje do skupienia uwagi na rodzinie. Parafia Św. Rodziny      

w Ostrowie Wielkopolskim pragnie być ze swej natury i imienia szczególnym miejscem 
dla rodzin i małżeństw oraz dla wszystkich tych, którzy potrzebują zaczerpnąć dla siebie          
i bliskich łask szczególnych – odnowy duchowej.  

Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna,  Rodzina  Żywego Różańca, Różaniec 
Rodziców za Dzieci, Wspólnota Godziny Miłosierdzia, Ministranci,  Grupa dziecięca 
„Promyki”, Diakonia Gospodarcza, , Wspólnota Nowa Pascha, Grupa Charytatywna      
i Chór „Familia Nostra”, Wspólnota Adoracji, Margaretki i Wspólnota Młodzieżowa 
Mk16. 
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Ponadto widzimy ciągle potrzebę posługi miłosierdzia wobec ubogich. Prosimy 
Ducha Świętego, aby ukazywał nam te obszary wyjścia do ludzi, którzy cierpią. 

 
9. Nasz kościół w ciągu dnia jest otwarty dla wiernych. W czasie każdej Mszy św. 

głoszone jest Słowo Boże. Codziennie przed Eucharystią wierni mają możliwość 
korzystania ze spowiedzi. Każdego dnia o g. 15.00 odmawiana jest we wspólnocie osób 
świeckich Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencjach Kościoła i świata. Po ostatnich 
misjach wprowadzono adorację Najśw. Sakramentu, która odbywa się przez większość 
dni w tygodniu po Mszach wieczornych do g. 21.00. 

10. W naszej świątyni znajdują się relikwie św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny 
(uroczyście intronizowane przez ks. biskupa Edwarda Janiaka). W dni szczególnie 
związane ze Świętym Papieżem odbywają się Apele z Janem Pawłem II wraz                       
z uczczeniem Jego relikwii. Ponadto posiadamy relikwie: św. Miriam od Jezusa 
Ukrzyżowanego – Małej Arabki; w ołtarzu: św. Małżonków Ludwika i Zelii Martin – 
Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz intronizowane przez Ks. Biskupa relikwie 
bł. Carlo Acutisa.  

11. Od 2010 r. II niedzielę miesiąca celebrowaliśmy  Mszę św. w intencji 
uzdrowienia wraz z adoracją, w których uczestniczyli wierni z różnych stron diecezji. Od 
tego roku wydarzenie to przekształciło się w Wieczór Chwały, który przeżywamy              
w II piątek miesiąca. Raz w miesiącu celebrowana jest Msza św. wotywna o Duchu 
Świętym, w czasie której modlimy się o odnowę naszych parafii i wspólnot – zgodnie                          
z przesłaniem przekazanym przez Małą Arabkę. W ks. proboszcz wraz z diakonią 
modlitwy prowadzi modlitwę wstawienniczą, na którą osoby z różnych stron przysyłają 
intencje lub przyjeżdżają prosząc o uzdrowienie, uwolnienie czy światło.  W łączności        
z posługą wstawienniczą przystąpiliśmy do realizacji kolejnego marzenia. Inicjujemy 
działalność poradni rodzinnej, do której mogą się zgłaszać ludzie potrzebujący pomocy, 
a w której wolontariuszami są w tym momencie fachowcy – psychoterapeuta                     
i psycholog. 

12. W ciągu tych 25 lat wnętrze kościoła przy ulicy Grabowskiej uległo zmianom. 
Są one owocem współpracy z s. Maristellą Sienicką – uczennicą Boskiego Mistrza, 
architektką wnętrz sakralnych. Ale piękno tej świątyni zawdzięczamy również naszym 
drogim Parafianom, którzy wykazują wiele inicjatywy i poświęcenia w dziele budowania 
Kościoła jako wspólnoty i jako budynku. 

Według projektu wspomnianej siostry wykonano we włoskiej pracowni Domus 
Dei oryginalną mozaikę przedstawiającą Świętą Rodzinę podczas spożywania posiłku     
w Nazarecie. Podstawowe przesłanie utrwalonej sceny: w szkole Nazaretu Jezus uczy się 
„łamania chleba” od swoich Rodziców. Obraz ten symbolizujący zapowiedź Eucharystii,    
a jednocześnie ukazujący wzór miłości dla chrześcijańskich rodzin, przykuwa uwagę 
spoglądających na główny ołtarz w pruślińskim kościele. Spośród innych, 
zaprojektowanych przez s. Maristellę przedmiotów sakralnych dla kościoła na Pruślinie, 
wymienić należy unikatowe tabernakulum w kształcie przełamanego chleba oraz 
marmurowy ołtarz, w który wkomponowane zostały ikony przedstawiające wymowne 
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sceny: od strony celebransa i posługujących – Jezus umywa nogi uczniom, a od strony 
wiernych: uczniowie rozpoznają Jezusa po Łamaniu chleba.  

Ponadto kościół pw. Świętej Rodziny został wyposażony w 11 witraży 
przedstawiających „Orszak Jana Pawła II” oraz wyrzeźbione w drewnie stacje Drogi 
Krzyżowej - wyrzeźbione w pracowni Andrzeja Burkota. 

Tuż przed uroczystością konsekracyjną została wykonana granitowo-marmurowa 
posadzka. Centralny jej pas symbolizuje drogę Jezusa poprzez Wcielenie do Paschy, ale 
także naszą drogę do Boga w Kościele. Centrum sakramentalne kościoła to koło przed 
prezbiterium, w którym chrześcijanin spotyka się z Panem w sakramentach. Koło jest 
symbolem doskonałości, boskości, natomiast ośmiokąt (gwiazda ośmiokątna) to nowe 
życie w błogosławieństwach.  

 
13. Ponadto w ostatnim czasie przeprowadziliśmy następujące inwestycje: 

renowacja wnętrza kościoła (nowa polichromia, remont ławek, wykonanie nowych 
ławek dębowych, wykonanie dwóch nowych konfesjonałów w całości zamykanych, 
dodatkowe ogrzewanie podłogowe), instalacja fotowoltaiczna na kościele i domu 
parafialnym, ogrodzenie parkingu i ogrodu, renowacja dzwonnicy i gablot 
ogłoszeniowych, pomalowanie domu parafialnego. 

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym        
w dzieło naszej parafii osobom.  Dziękuję naszemu Rezydentowi i Przyjacielowi, Księdzu 
Piotrowi Rossa –– za trud Jego zaangażowania. Szczególne podziękowanie składam          
p. kościelnemu Stanisławowi za jego ofiarną pracę. Bóg zapłać grupom duszpasterskim     
i pojedynczym osobom za Wasz wkład w naszą wspólnotę parafialną i tę świątynię. 
Niech Bóg Wam błogosławi, drodzy wierni świeccy!  
  

14. Papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” (nr 28) napisał: 
Parafia nie jest strukturą przestarzałą. Właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może 

przyjąć bardzo różne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony 

duszpasterza i wspólnoty…. Parafia jest formą obecności Kościoła na danym terytorium, 

środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, 

przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Poprzez całą swoją działalność 

parafia pobudza i formuje swych członków, aby byli ludźmi ewangelizującymi. Jest 

wspólnotą wspólnot, sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć 

drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania.  
 
Wsłuchując się w te słowa, pragniemy podjąć drogę, która prowadzi poprzez 

nawrócenie pastoralne do misyjnego wyjścia…. 
Przeżywając dzisiejsze święto, prosimy o Opiekę Św. Rodzinę i o wstawiennictwo 

św. Jana Pawła II: Święta Rodzino, wspomagaj nas! Święty Janie Pawle, papieżu rodziny, 
módl się za nami! 

Drogi Ks. Biskupie, dziękując za Twoją obecność wśród nas, proszę                            
o przewodniczenie naszym dzisiejszym uroczystościom, Twoje pasterskie Słowo                    
i błogosławieństwo!             


