na szlaku peregrynacji

Młynisko –

parafia z perspektywami
Parafię pw. św. Jana Nepomucena erygował 22 marca 1987 r. bp Stanisław Nowak.
Została ona wydzielona z Łyskorni. Są to krańce naszej archidiecezji, które graniczą z diecezją kaliską.
Od grudnia 2007 r. proboszczem w Młynisku jest ks. Sławomir Wodzisławski

Parafia z Przychodami
Ksiądz Proboszcz czasem żartuje, że jest
jedynym proboszczem w Polsce, który ma…
przychody. – W skład parafii wchodzi kilka
miejscowości. Są to: Dębina, Koryta, Młynisko,
Pieńki oraz Przychody – mówi z uśmiechem
„Niedzieli”. – Ludność zazwyczaj utrzymuje się z rolnictwa, choć wielu, szczególnie
młodych, emigruje za pracą nie tylko wyjeżdżając do różnych miejsc w kraju, ale przede
wszystkim do Europy Zachodniej – dopowiada
ks. Sławomir.
W parafii Młynisko prężnie działa Rada Duszpasterska, która liczy 14 członków. Są też dwie
Róże Różańcowe; w sumie 40 osób. Oczywiście,
nie brakuje ministrantów i lektorów. Jest ich kilkudziesięciu. Rozwija się też schola parafialna,
dyrygowana przez Grzegorza Burego, tutejszego
organistę. – Nad wszystkim czuwa Stanisław
Kowalski, kościelny, który od początku istnienia parafii pełni swoją posługę przy świątyni
– precyzuje ks. Wodzisławski.
Na terenie parafii jest też przedszkole i szkoła
podstawowa.

Dzieła parafialne
Ksiądz Proboszcz sprawuje opiekę duszpasterską nad ok. 750 parafianami. – Liczba ludzi
nieustannie się zmienia – mówi ks. Sławomir.
– Może nawet parafia liczebnie nieco się powiększy. W tym roku ochrzciłem już kilkanaścioro
dzieci, a odprawiłem tylko jeden pogrzeb – doda-

zdjęcia: Magdalena niebudek/ niedziela

O

statni dzień lipca
jest wyjątkowo
ważny dla mieszkańców tej niewielkiej
przecież parafii. Właśnie
31 lipca relikwie Krzyża
Świętego dotrą do Młyniska. – Misje Ewangelizacyjne przyciągnęły tłumy Ks. Sławomir
parafian. Liczę, że również Wodzisławski
w sam dzień nawiedzin
Relikwii ludzi nie zabraknie – opowiada ks. Sławomir Wodzisławski.
Trudu duchowego przygotowania do dnia
peregrynacji podjął się ks. kan. dr Paweł Sobuś,
wykładowca teologii moralnej w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym.
Uroczystościom zaś powitania Relikwii ma
przewodniczyć bp Antoni Długosz, biskup
pomocniczy w naszej archidiecezji.

Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena

je nasz rozmówca. – Pobłogosławiłem kilka
małżeństw. Mam zatem nadzieję, że ta tendencja
się utrzyma. Czas pokaże – podsumowuje.
Jeśli chodzi o parafialne inwestycje, to w miarę potrzeb i środków realizowane są one na
bieżąco. Parafia posiada np. kaplicę przedpogrzebową. – Mam bardzo gorliwych i hojnych
parafian. Dzięki ich ofiarności udało się zrealizować bardzo wiele dzieł za mojej kadencji – cieszy się ks. Wodzisławski. – Zbudowaliśmy m.in. ogrodzenie od frontu przy kościele.
Położyliśmy wokół niego kostkę brukową. Jest
też nowy piec centralnego ogrzewania na plebanii – wylicza Ksiądz Proboszcz. – Planujemy
zbudowanie nowego marmurowego ołtarza na
25-lecie istnienia parafii – kończy.

Kilka słów o historii
Parafię erygował w 1987 r. Ordynariusz Częstochowski. Pierwszym zaś proboszczem został
ks. Edward Krakowski. Wcześniej, bo w 1984 r.,
ks. Bogdan Rogowicz kupił w Młynisku działkę,
na której była kapliczka dedykowana św. Janowi Nepomucenowi. Na tej ziemi miała
powstać kaplica mszalno-katechetyczna. Tak
też się stało.
19 marca 1985 r. bp Franciszek Musiel
poświęcił krzyż, plac pod budowę oraz kielich
z pateną. W tym roku mieszkańcy wraz z ks. Janem Osuchem, ówczesnym proboszczem w Łys-

korni, wybudowali kościół i wyposażyli go
w paramenty liturgiczne oraz meble.
Świątynię konsekrował bp Stanisław Nowak
23 lutego 1986 r. W latach zaś 1987-88 staraniem ks. Krakowskiego zakupiono dzwony,
wybudowano plebanię i założono cmentarz.
Ks. Jacek Molka

Peregrynacja Krzyża Świętego
w najbliższym tygodniu
Niedziela – 31 VII – Młynisko – Św. Jana Nepomucena
Poniedziałek – 1 VIII – Biała koło Wielunia – parafia
pw. św. Piotra w Okowach
Wtorek – 2 VIII – Łyskornia – parafia pw. św. Marii
Magdaleny
Środa – 3 VIII – Gniazdów – parafia pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Czwartek – 4 VIII – Toporów – parafia pw. św. Franciszka z Asyżu
Piątek – 5 VIII – Strojec – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Sobota – 6 VIII – Praszka – Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Misje ewangelizacyjne:
31 VII – 5 VIII – Toporów – Św. Franciszka z Asyżu
(xmf)
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