
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PO IPAK – BALHAM ZA ROK 2018/2019 

1. Msza Św. z okazji Dnia Dziecka w intencji dzieci poczętych i urodzonych. 

Msza i adoracja miała na celu aktywnie zmieniać świadomość ludzi, poprzez powierzenie 

naszych spraw Niebu, a także używanie ziemskich środków: świętowanie tradycyjnego 1 

czerwca jako Dnia Dziecka – każdego dziecka, również tego poczętego. Miało uświadomić 

nam i naszym dzieciom, że od poczęcia były dla nas dzieckiem a nie płodem, zespołem 

komórek, nasionkiem. 

2. Od ponad roku w naszej parafii Zakon Maltański organizuje regularnie spotkania pod nazwą 

,,Herbatka dla Seniora’’ staramy się jako członkowie wspólnoty parafialnej i akcji katolickiej 

na pomoc przy tym przedsięwzięciu poprzez pomoc przy dostarczeniu poczęstunku. 

3. Pomoc przy realizacji spotkania pod nazwą ,,Można inaczej’’ (1 lipiec Klub Orła Białego). 

Spotkanie to miało na celu pomoc ludziom, którzy borykają się z różnymi problemami typu, 

uzależnienia, przemoc w rodzinie, agresja. 

4. Całodzienne wtorkowe adoracje Najświętszego Sakramentu  

Koordynacja i czuwanie nad obecnością osób, które zgłosiły się, aby uczestniczyć w Adoracji  

5. 27 październik, pomoc przy organizacji zabawy dla dzieci ,,Święty uśmiechnięty’’ która jest 

odpowiedzią na zabawę Halloween  

6. Koncert poetycko-patriotyczny w ramach obchodu 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę 

wolności. W koncert ten włączone zostały grupy parafialne dzieci i młodzież, która z wielkim 

zapałem deklamowała wiersze i grała utwory które cofnęły nas do czasów naszych 

przodków.  

7. 22-24 listopad – udział w Triduum poprzedzającym Święto Chrystusa Króla (przygotowanie 

piątkowej adoracji) 

8. 2 grudzień - zaangażowanie ministrantów w dzieło pomocy ubogim ,,Kup ciastko - podaruj 

uśmiech’’. Ministranci wspólnie z nami piekli ciastka, które następnie sprzedawali. Dochód ze 

sprzedaży ciastek wyniósł 127.80 funtów, zostało zrobione 30 paczek dla dzieci i dorosłych. 

Paczki zostały przekazane do wspólnej akcji grup modlitewnych z naszej parafii. Łącznie 

udało nam się przekazać 140 paczek do Jadłodajni Ojców Franciszkanów we Wrocławiu. 

9. 6 styczeń – każdy mógł poczuć się jak król, organizacja Orszaku Trzech Króli. Dzieci, rodzice, 

dziadkowie, księża, ministranci z pięknymi koronami na głowach wyruszyli z parkingu przy 

Klubie Orła Białego do parafialnego kościoła Chrystusa Króla. W kościele odbyły się jasełka 

zorganizowane przez ,,Maryjki'' i ministrantów oraz Msza św. Była to piękna manifestacja 

naszej wiary. 

10. 17 luty, pomoc przy organizacji 70. Parafii Chrystusa Króla  

11. 8 marca Czuwanie Pokutne z Aktem przebłagania Boga za grzechy ludzkości  

12. 12 kwiecień – organizacja Drogi Krzyżowej Nocą dla Kobiet – udział wzięło 50 kobiet. W 

czasie mszy św. została zebrana jałmużna, która została przekazana niewidomemu chłopcu 

na pomoc przy zakupie specjalistycznego komputera dla osób niewidomych. 

 

Działalność regularna: 

- co tygodniowa sprzedaż prasy katolickiej przed kościołem po mszach św. niedzielnych  

- pomoc administracyjna przy organizacji I–szej Komunii Św. 

- prowadzenie Kroniki Parafialnej i strony Facebook parafii 

- szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia – przekazywanie do angielskich parafii Koronki do 

Bożego Miłosierdzia w języku angielskim i polskim 

 

 



 


