
 

PROTOKÓŁ ZEBRANIA NR 2 

PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO 

W PARAFII PW. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

W DYGOWIE 

 

1. Zebranie parafialnego zespołu synodalnego odbyło się w dniu 28-09-2017 roku. 

2. Przewodniczący Zespołu Synodalnego Ksiądz Proboszcz Piotr Niedźwiadek 

zapoznał zgromadzonych na spotkaniu o ogólnej sytuacji w parafii. 

Przedstawił statystykę lat 2015-2017. 

Ogólna liczba parafian wynosi 3440 osób, przy czym identyfikuje się z parafią 

3144 osób. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie odwiedzin rodzin podczas 

kolędy. Ok. 600 osób znajduje się poza granicami kraju. Uczestniczący  

w niedzielnych mszach świętych to 800 osób łącznie we wszystkich trzech 

kościołach parafialnych, co stanowi ok. ¼  parafian. 

Sakrament 
Ilość w poszczególnych latach 

2015 2016 2017 do września 

Chrzest św. 33 35 20 

I komunia św. 42 30 52 

bierzmowanie 30 41 14 

małżeństwo 9 12 4 

zgony 31 27 27 

Ogółem w parafii służy do mszy 20 ministrantów z czego 12 w Dygowie,  

7 w Czerninie i 1 osoba w Świelubiu. 

Na terenie parafii pracują różne grupy i wspólnoty. Są to : arcybractwo straży 

honorowej najświętszego serca Pana Jezusa, wspólnota żywego różańca, 

parafialny zespół CARITAS, szkolne koło CARITAS, schola. Ponadto jest  

2 szafarzy, 6 lektorów.  Dość duża grupa parafian uczestniczy w spowiedzi 

świętej, żyjąc w stanie łaski uświęcającej. W dni powszednie frekwencja w 

kościołach jest bardzo niska. Ogólna sytuacja w parafii jest zadawalająca. 
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3. Podczas dyskusji pojawiło się wiele punktów,  w obszarze których wierni  

dostrzegają potrzebę zmian.   Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że jest problem 

w wyborze osób spełniających warunki bycia rodzicem chrzestnym. Ponadto 

wierni zwracają uwagę na duży kryzys wiary, który wypływa, w ocenie 

uczestników spotkania, między innymi z nieumiejętnego przekazu wiary  

i podejścia księży. Zebrani zwracali uwagę na brak takiego przekazu ze strony 

księży, aby wiarę w ludziach ożywić poprzez np. spotkania z osobami będącymi 

blisko kościoła, a jednocześnie dość znanymi np. z mediów, aby mogli dać żywe 

świadectwo. Ponadto wybrzmiał głos młodych, że brakuje im żywego kościoła, 

czyli przekazu radości, jaka płynie z wiary, ponieważ młodym kościół kojarzy  

się ze smutkiem. Zwracano uwagę na brak wsparcia wiernych ze strony kościoła. 

4. Przedstawiciele wiernych, stanowiący parafialny zespół synodalny, podnosili 

kwestię finansów w kościele, a w szczególności brak transparentności  

i nadmierne obciążenie różnego rodzaju zbiórkami. Z przekazu zebranych osób, 

sprawa finansowania i współpracy pomiędzy parafiami jak i kurią powinna być 

przejrzysta i potraktowana priorytetowo, ze względu na to, że to między innymi 

jest przyczyną odwracania się ludzi od kościoła.  

5. Obecni na spotkaniu zwrócili uwagę, że należy intensywniej wykorzystywać  

w kościele nowe środki przekazu, które szczególnie przemawiają do ludzi 

młodych. Chodzi o uruchomienie stron internetowych dotyczących kościoła  

w danej parafii, np. w mediach społecznościowych, uruchomienie forum 

dyskusyjnego itp. Chodzi głównie o to, aby osoby zainteresowane autorsko 

mogły jednoczyć się ze wspólnotą, a nie tylko jako bierny obserwator.  


