
70 lat parafii Mi ękinia
na podstawie zachowanych własnych i udost ępnionych materiałów

Zgodnie z informacj ą uzyskan ą od Proboszcza 
oraz danymi zawartymi w wydaniu 
z serii Nasze Dziedzictwo, tom IV 

– Kościoły Archidiecezji Wrocławskiej –

Parafia w Mi ękini 
p.w. Narodzenia Naj świętszej 

Maryi Panny 
została erygowana w 1946 roku.



Parafia i ko ściół jednocz ący parafian

Co to jest ko ściół.
• Jeśli przez małe „k” to ko ściół jest to świątynia, 

budynek święty, czyli po święcony Bogu.

• Jeśli przez du że „K” to ko ściół jest społeczno ścią 
ludzi, którzy wyznaj ą jedną wiar ę, korzystaj ą z tych 

samych sakramentów świętych 
i przez wiar ę w kościele chc ą być zbawieni

• Kościół to trwaj ąca we wspólnocie grupa ludzi 
wierz ących jednocz ąca si ę wokół sprawowanych 

sakramentów głównie Eucharystii. 
To miejsce spotkania z Bogiem .



Styl roma ński

W  każdej  religii  od  najdawniejszych czasów 
człowiek  budował  Bogu  świątynie.  Żydzi  mieli 
jedyn ą świątyni ę w Jerozolimie, do której chodził 

Pan Jezus si ę modli ć.   W  Rzymie za czasów 
Św. Piotra  modlono  si ę  nocami  w  katakumbach. 

Od  313 roku,  kiedy  chrze ścijanie  otrzymali 
wolno ść bogaci Rzymianie oddawali swoje domy 
na modlitw ę dla chrze ścijan. St ąd bazyliki, domy 

królewskie.   W   okresie   w ędrówki   ludów 
chrze ścijanie budowali obronne, kamienne 

kościoły. Tam si ę chronili, stamt ąd si ę bronili. 
Był  to  styl  roma ński.



Gotyk i barok
W czasie średniowiecza, ludzie budowali Bogu 

ogromne świątynie ze strzelistymi łukami 
i wysokimi wie żami, a wn ętrze przesłoni ęte 

było witra żami w oknach i rozetach. 

Gdy  opatrzył  si ę  gotyk 
przyszedł bogaty, pałacowy styl barokowy. 

„Najwy ższy Pan 
powinien mie ć najpi ękniejszy pałac”.

Następnie ludzie wracali do neoroma ńskich, 
neobarokowych ko ściołów, 

ale to ju ż były powtórki.
Dziś styl budowanych ko ściołów 

jest stosunkowo prosty. 
Jak kiedy ś zostanie nazwany, nie wiadomo.



W i a r a

Zgodnie z powiedzeniem, że każdy wiek ma 
swoje prawa, styl, mod ę, technologie, itp. 

Niezależnie od czasu budowy świątyni, 
stawiaj ą one człowiekowi pytanie. 

Skąd ci wszyscy ludzie mieli tyle 
odwagi, talentu, wiary i pieni ędzy,
aby budowa ć takie pi ękne, wielkie 

i bogate ko ścioły ?

Oni mieli wiar ę - a wiara czyni cuda !



Początki i historia Ko ścioła
Pierwszy Ko ściół       

zbudowano tu 
w pierwszej połowie 
XIV wieku (1335r.). 

Obecny został 
wzniesiony pod 

koniec XV stulecia 
i przebudowany po 
pożarze, który miał 

miejsce na pocz ątku 
XVIII wieku (1710r.).



Początki i historia Ko ścioła
„Dokumenty  historyczne  pisane 

wzmiankuj ą  o  Kościele  w  Mi ękini 
już  w  roku  1335  jako 

o samodzielnym ko ściele parafialnym . 
Kościół ten powstał tedy za czasów 
królów  polskich  ufundowany  mo że 
przez  św.  Jadwig ę  ksi ężną  śląską, 

której  grobowiec  znajduje  si ę 
w  niedalekiej  Trzebnicy  w  ko ściele 
klasztornym przez ni ą ufundowanym. 
Kościół  ten  był  budowany  w  stylu 
gotyckim pierwotnie pod wezwaniem 
św.  Jadwigi  i  przetrwał  tak  do  roku 

1709  kiedy  to  spłon ął  dnia 
23  czerwca  prawdopodobnie 

od  pioruna”. 



Początki i historia Ko ścioła

„W ci ągu 2 lat odbudowany, o czym świadczy rok 
1711 - wyci ęty na chor ągiewce wie ży”. 

„W kosztach partycypowali wówczas w 1/3 ze 
składek wiernych, a w 2/3 ówcze śni „patronowie 

kościoła” tj. wła ściciele maj ątku w Mi ękini, którymi 
podówczas byli O. Jezuici, maj ący we Wrocławiu 
swoje „Collegium” czyli Uniwersytet Katolicki”



Początki i historia Ko ścioła
Nawa postawiona jest na 

rzucie  prostok ąta, 
nakryta  dachem 
dwuspadowym. 

Do  ściany  bocznej 
dostawiona jest kruchta 

kryta  dachem 
dwuspadowym 

poprzecznym  do  osi 
kościoła. 

Do zachodniego szczytu 
nawy przylega wie ża, na 
której umieszczona jest 

tarcza zegara.



Początki i historia Ko ścioła
Konstrukcj ę wieńczy barokowy hełm z latarni ą, kul ą i krzy żem



Początki i historia Ko ścioła
W ołtarzu głównym 

z okresu baroku znajduje 
się obraz namalowany 

w 1889 r.  przedstawiaj ący 
Narodzenie

Najświętszej  Maryi 
Panny

dokładnie  moment 
przyj ścia  na  świat 

jedynego  dziecka  Anny 
i  Joachima, którzy  przez 

długie  lata  nie  mogli 
doczeka ć  się  potomstwa.

(500+)



Początki i historia Ko ścioła

Nad 
wejściem 

do 
zakrystii 

znajduje si ę 
zdobiona 
ambona 

z 
baldachimem



Początki i historia Ko ścioła
Tylna cz ęść nawy z trzech stron okolona jest 
empor ą, na której usytuowane s ą organy. 

Obecne gabaryty i wygl ąd chóru s ą wynikiem ich znacznego 
powi ększenia w roku 1933 (a co działo si ę po zako ńczeniu wojny ?)



Widok na ko ściół, plebani ę i zabudowania 
gospodarcze przed rokiem 1945



Widok na Mi ękini ę (Nimkau) nad któr ą góruje  
kościół ze swoj ą wieżą widok od strony dzisiejszej ul. Lipowej



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

Na podstawie udost ępnionych kronik 
parafialnych przez obecnych Proboszczów 
Miękini i Mrozowa wynika, że po II wojnie 
światowej Mi ękinia była jednym z kilku 

kościołów filialnych i nale żała wówczas do 
parafii Mrozów. 

Wg Ks. Bronisława Kaczanowskiego
oraz Ks. Marcina Stanisława Zyma 

kościół filialny w Mi ękini doprowadzono 
wówczas do stanu u żywalno ści porz ądkuj ąc 

zakrysti ę, zabezpieczaj ąc dach oraz okna. 
„Duszpasterz z Mrozowa doje żdżał wówczas do 

naszej ówczesnej szkoły w Mi ękini tak że na 
lekcje religii w ilo ści 6 godzin tygodniowo”.



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

3.V.1946 – 12.XII.1946    (<8m.)

Ks. Bolesław Sumisławski

12.XII.1946 – 31.VIII.1947  (<8m.)

Ks. Stanisław Zaj ąc

1.IX.1947 – 26.X.1947  (<2m.)

Ks. Bronisław Kaczanowski
Wszyscy zamieszkiwali wówczas na plebanii w Mrozowie 

doje żdżając do ówczesnych filii w Mi ękini i Głosce



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

26.X. 1947 – 26.VII.1953  (<6 lat)

Ks. Marcin, Ładysław Zym

Od 1 listopada 1947 r. obj ął administrowanie 
wraz z zamieszkaniem w Mi ękini

na obecnej plebanii (tzw. organistówce)



Ks. Marcin, Ładysław Zym
W trakcie swojej 6-letniej posługi posługiwał tak że

w miejscowo ści Głoska i Lenartowice. 
W tym okresie dokonał terytorialnego podziału 
okolicznych parafii pomi ędzy dekanat le śnicki 

i część dekanatu średzkiego. 

W  1953 roku  w  konflikcie  z  władzami 
państwowymi  był  zmuszony z powodu 

niepodpisania tzw. „pokoju 
sztokholmskiego” 

do opuszczenia Mi ękini
i zamieszkał u O. Dominikanów 

we Wrocławiu.



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

Od 15.VIII.1953 – 1.VII. 1954 (<1rok)

parafi ą Miękinia zaopiekował si ę 

Ks. Administrator Stefan Nogaj z Mrozowa
obsługuj ąc parafi ę Miękinia oraz ko ściół filialny 

w Białkowie.
W 1954 r. do Mrozowa przybył 

Ks. Bernard Pyclik ,
który obsługiwał ko ściół w Mi ękini i ko ściół filialny 
w Białkowie przez 2 lata zamieszkuj ąc w Mrozowie,  

gdzie zarówno w ko ściele jak i na plebanii 
posługiwały wówczas siostry zakonne 



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

1954 – 1956  Ks. Bernard Pyclik



Tablica upami ętniaj ąca Kapłanów posługuj ących 
w Mrozowie, z których cz ęść posługiwała w Mi ękini 

wówczas ko ściele  filialnym.  (Ks. Bernard Pyclik zabiegał u w ładz 
o zachowanie ówczesnego budynku plebanii w r ękach parafii, a w Kurii 
o mianowanie Proboszcza w Mi ękini i został nim  Ks. Stefan Iwanicki)



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

1956 – 1962  Ks. Stefan Iwanicki
(do którego w 77 roku życia na Jego osobist ą prośbę 20.VII.1960 roku 

przysłano do pomocy jako wikarego Ks. Michała Kawul kę, 
który rozpocz ął wówczas Swoje 53-letnie duszpasterzowanie w Mi ękini)



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

Od 1962 – 1995 ks. Michał Kawulka
przez 33 lata był proboszczem parafii Mi ękinia
a przez 53 lata w Mi ękini mieszkał i posługiwał



Ks. Michał Kawulka
• 15.06.1958 r. przyj ął Świecenia kapła ńskie 

z rąk ks. Abp Bolesława Kominka 
• do 1960 r. - Wikariusz w Zawoni koło Trzebnicy 

(5 kościołów)
• Od 1960 do 1962 r. delegowany do Mi ękini 

jako Wikariusz do pomocy Ks. Kan. Stefanowi
Iwanickiemu ówczesnemu Proboszczowi

(3 kościoły – Mi ękinia, Białków i Źródła)
• Od 1962 do 1995 r. Proboszcz Parafii Mi ękinia 

(2 kościoły – Mi ękinia i Białków)
• Od 1985 r. V-ce Dziekan, a od 1991r. 

Dziekan Dekanatu Środa Śląska
• Od 1995 do 13.XII. 2013 r. (kiedy to odprawił 

ostatni ą Mszę Św.) posługiwał jako Rezydent w 
parafii Mi ękinia oraz Radwanice koło Wrocławia



Duszpasterze Ko ścioła w Mi ękini
na przestrzeni 70 lat istnienia parafii

1995 – 2014
Ks. Ludwik Sosnowski

Wikary

Proboszcz

Maturzysta

Kanonik……

19 lat w Mi ękini



W latach 1983 – 1995   Ks. Ludwik Sosnowski
był proboszczem parafii katedralnej w Bazylice w Świdnicy

Porównanie wysoko ści bazyliki katedralnej i ko ścioła parafialnego w Mi ękini jest znacz ące



Posługa w Świdnicy poł ączona z zapewnieniem opieki 
dla emerytowanego ks. Prałata Dionizego Barana 

ówczesnego administratora parafii w latach od 1957- 1 983r. 
spowodowała, że chciał troch ę odpocz ąć w Miękini,

oddaj ąc kościół Filialny w Białkowie do parafii Głoska 
na rzecz mszy odprawianej raz miesi ącu w Lubiatowie



„ Jeden z wikarych” Ks. Sosnowskiego w Świdnicy 
Ks. Biskup Andrzej  Siemieniewski na  uroczystym 

poświęceniu  nowego  krzy ża  przydro żnego 
w Lubiatowie



Życie duszpasterskie na przestrzeni 
70 lat istnienia parafii Mi ękinia

2014 – XXXX
ks. dr  Waldemar Kocenda



Rok 1960 powitanie Ks. Michała Kawulki 
w Miękini przez dzieci (dziewczynki + 2 m ęskie rodzynki)

+ dwa 
męskie 

rodzynki



Rok 1960 powitanie Ks. Michała Kawulki 
w Miękini przez dorosłych (dorosłe dziewczyny)

Ks. St. Iwanicki

Ks. M. Kawulka

i dwa m ęskie rodzynki
może z Rady Parafialnej



Jedna z pierwszych udokumentowanych 
procesji Bo żego Ciała po roku 1960



Jedne z pierwszych komunii św. Ks. Kawulki



I po 50 latach od przybycia do parafii w Mi ękini
ostatnia I-sza Komunia św. Ks. Kawulki w r. 2010

(jako ostatni i najstarszy „29 wikary” ks. L. Sosnowsk iego)



Wspólne spotkania z parafianami
także poza ko ściołem



Podczas swego duszpasterzowania 
w Miękini od roku 1960 dał si ę poznać 

wówczas jako przysłowiowy „ PIONIER”

Już w roku 1966 doprowadził do plebanii 
(i kilku rodzin zamieszkuj ących po drodze) 

samoistnie płyn ącą wodę do I pi ętra plebanii z rury 
istniej ącej przy stawku na terenie ówczesnego PGR, 

(obecnie jest to teren Firmy Jaworek).
W roku 1991 doprowadził gaz do plebanii twierdz ąc, że „nie musi u żywać, ale ju ż jest !!!”

Nawet po przej ściu na emerytur ę dalej kontynuował 
swoje młodzie ńcze zamiłowanie do tzw. „mediów”,

ale tych zwi ązanych z tzw. „ci ągnięciem rur” 
wchodz ąc do „Komitetu Gazyfikacji Osiedla” 

na którym wówczas zamieszkiwał 



Uporz ądkowany plac przyko ścielny 
przygotowany na I Nawiedzenie Kopii Obrazu 
Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w roku 1963



Tak wygl ądała plebania w trakcie jej 
pierwszego po wojnie gruntownego remontu



prowadzonego 
za czasów Ks. Michała Kawulki



A takie były wówczas (mi ędzy innymi) 
„specjalistyczne ekipy budowlane”

Co do dzisiaj wyrosło z tych dzieci ??



W czasach przedsoborowych, gdy w wi ększości 
można było widzie ć ksi ędza tylko z tyłu „nasze 

wiekowe” parafianki ju ż „obserwowały” go z boku !

Gdy Sobór 
II Watykański 

nakazał 
odprawianie Mszy 
św. twarz ą do ludzi 

zostało ono po 
prostu 

zamurowane, 
obraz został 

zawieszony wy żej, 
a w jego 

dotychczasowe 
miejsce 

zawieszony 
drugi

Nasze post ępowe parafianki 



Powstały w 1951 roku cmentarz ogrodzono w 1972r.
Pierwotnie miał to by ć cały płot betonowy, ale wobec niewywi ązania si ę 
z umowy wykonane zostały segmenty metalowe w miejsc owym POM -ie. 

Podmurówk ę betonow ą i zacementowanie w niej słupków wykonano 
przez grup ę podnaj ętych parafian. Porz ądkowanie (jak wida ć na zdjęciu)

i malowanie w czynie społecznym z udziałem i pod ok iem Proboszcza.

W roku 1973 wykonano 
alejk ę z żywopłotu,

a na jej ko ńcu  
wykopano studni ę



Widok od strony wej ścia do ko ścioła 
(podczas jego remontu w 1978 roku)



Zachowana do dzisiaj elewacja ko ścioła i ówczesny 
Inspektor nadzoru - stoj ący na drabinie (rok 1978)



2 Figury z ołtarza zdj ęte do renowacji
przeniesione do salki parafialnej



Kościół w trakcie malowania w roku 1979



Posadzka (1976), boazeria i nowe ławki (1983) 
w Miękini



Posadzka (1982), boazeria i nowe ławki (1986) 
w Białkowie



Odrestaurowana figura M.B. przywieziona 
przez repatriantów ze wschodu do Mi ękini

oraz niektóre 
inne 

odrestaurowane
figurki znajduj ące 

się 
w naszym ko ściele



Zdjęcie ko ścioła z now ą elewacj ą, jeszcze 
przed zmian ą dachówki i malowaniem wie ży



Widok na ko ściół podczas wymiany dachówki 
zamówionej u Pana Jopka w ilo ści 25 000 szt. 
w 1992 roku za 50 mln. (patrz na przerdzewiałe obla chowanie wie ży i przestrzelon ą kopuł ę)
50 000 miedzianych gwo ździ



Widok na ko ściół filialny w Białkowie podczas 
wizytacji w 1981r. Metropolity Wrocławskiego 

Henryka Kardynała Gulbinowicza



Widok na ko ściół z now ą elewacj ą, dachówk ą 
i wie żą pomalowan ą w roku 1992

bezinteresownie przez Pana Ryszarda Stasiewicza, kt óry otrzymał od Proboszcza gratyfikacj ę
za wykazan ą odwag ę i solidno ść !!!



Naprawa okien i zamontowanie witra ży (1991)
z upami ętnieniem w jednym z nich 

wyboru Polaka - Karola Wojtyły 
na Papie ża - Jana Pawła II



Kościół przygotowany na II Nawiedzenie 
Cudownego Obrazu M. B. Cz ęstochowskiej



Kościół przygotowany na II Nawiedzenie 
Cudownego Obrazu M. B. Cz ęstochowskiej



II Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Cz ęstochowskiej 

(w drodze do ko ścioła)



II nawiedzenie parafii przez Cudowny Obraz 
Matki Boskiej Cz ęstochowskiej (18.03.1994)



W naszej parafii p.w. Narodzenia N.M.P. 
narodziły si ę aż - lub tylko - 4 powołania  kapła ńskie



1. Ks. Ludwik Grudzi ński



2. Ks. Roman Tomaszczuk



3. Ks. Bartosz Mitkiewicz



4. Ks. Tomasz Gospodaryk



W trakcie proboszczowania Ks. Michała
w parafii narodziło si ę też 9-ciu organistów (wyuczonych przez Ks. Kawulk ę)

Czerwony  
Ryszard 

 

Fuławka  
Andrzej  

Mianowski  
Marcin  

  

Osiecki  
Czesław 

Rzeźnik  
Bolesław 

 

Tomaszczuk 
Roman 

Wierzbicki  
Czesław 

 

 
Ks. Michał z pilnego 

ucznia stał się 
wspaniałym 

nauczycielem  

 
Ziejka Stanisław  

Jeden z pierwszych  
i obecny organista  

 

Wira  
Andrzej  



Wizytacje kanoniczne za Ks. Michała Kawulki
1969- Wincenty Urban, 1976 – Józef Marek

1981 – Henryk Gulbinowicz, 
1987 – Adam Dyczkowski, 1992 – Józef Tyrawa



50-lecie kapła ństwa  ks. Michała Kawulki



50-lecie kapła ństwa  ks. Michała Kawulki



Uczestniczyli w niej tak że Ksi ęża powołani z parafii Mi ękinia:
Ks. Ludwik Grudzi ński, Bartosz Mitkiewicz,
Roman Tomaszczuk i Tomasz Gospodaryk



80 Rocznica Urodzin Ksi ędza Kanonika Michała Kawulki
7 czerwca 2005r.

Rozpocz ęcie uroczystej Mszy Św.

zakończenie uroczystej Mszy Św

podczas Mszy Św.



Ks. Michała Kawulka „Zasłu żony dla Gminy 
Miękinia” z okazji 50 lat posługi w Gminie (2010)



Dożynki 2006 poł ączone z wystaw ą wieńców



Poświecenie tablicy Jana Pawła II 
przez Ks. Bp. Mariana Goł ębiewskiego (2006)



Wizytacje za ks. Ludwika Sosnowskiego
1997.06.22

J.E. Ks. Bp. Dr Edward Janiak

1999.06.20 
J.E. Ks. Bp. Jan Tyrawa

2003.03.28
J.E. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz

2005.05.29
J.E. Ks. Bp. Józef Pazdur

2008.06.21
J.E. Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski

2013.04.21
J.E. Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski

2016.06.02
J.E. Ks. Abp. Józef Kupny



Wizytacje za ks. Ludwika Sosnowskiego



W kościele parafialnym Przy grobie

W  kondukcie  pogrzebowym  pod  przewodnictwem  J. Em. Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza
oraz Ks. Prałata Adama Drwi ęgi na cmentarz paraf. w Mi ękini, w dniu 9 lutego 2013 r.

Pogrzeb Ks. Kanonika Michała Kawulki (2013)



W 88 roku życia i 55 roku kapła ństwa
Miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu tu ż obok Swego Poprzednika



Zadbał tak że i o jeszcze inne potrzeby -
takie mo że bardziej przyziemne ,

i „po święcił nawet” - ogródek parafialny na parking

X

chocia ż czasami niezb ędne,  tzw. „wygódki”



Zmiana nawierzchni drogi koło ko ścioła z 
wyasfaltowanej w roku 1976 na brukowan ą w roku 2011



Bezpośrednie zmienione otoczenie ko ścioła 
za proboszczowania Ks. L. Sosnowskiego



W trakcie 70 -ciu lat istnienia parafii 
nastąpiła zmiana jej piecz ęci w roku 2012 

Udało si ę to uzyska ć dzięki osobistemu zaanga żowaniu si ę w „ ściągnięcie”
pierwowzoru z naszego ołtarza, a nast ępnie elektronicznej obróbce 



Plac przyko ścielny z ołtarzem polowym 
i ambon ą na przestrzeni 70 lat parafii

od roku 1962

od roku 2000



Miał miejsce gruntowny remont wie ży 2013



50-lecie kapła ństwa  Ks. Ludwika Sosnowskiego
30.VI.2013r.

Uroczyste wyj ście na Msz ę Św.

podczas Mszy Św

już po Mszy Św

już po Mszy Św

Uroczyste wyj ście na Msz ę Św



Widok na sal ę w trakcie wspólnego obiadu z Jubilatem



Poprawiny Złotego Jubileuszu w Rodzinnym 
Kościele w Laskach (pami ątkowe zdj ęcie)



Zgodnie z rzeczywisto ścią, 
a jednocze śnie troch ę tak na wesoło 

to co zrobił nasz „Ostatni” Proboszcz :
1. 

Wyci ął drzewa 
koło ko ścioła -

przez co 
odsłonił nam 

wszystkim nasz 
kościół, nawet 
tym, którzy go 

dotychczas 
może nie 

zauważali –
przynajmniej 

fizycznie !



2. Zerwał drewnian ą założoną w 1980r. ju ż 
butwiej ącą od wilgoci boazeri ę – dając w ten sposób 
możliwo ść odetchni ęcia wiekowym murom ko ścioła 

(po kilkudziesi ęciu latach ich izolacji)



nasz „Ostatni” Proboszcz parafii c.d. :

• 3. Rozebrał  cz ęść  muru  okalaj ącego  ko ściół, 
a  nast ępnie – zdj ął  i  wymienił  na  now ą  co 
najmniej kilkudziesi ęcioletni ą zakleszczaj ącą się 
furtk ę i 2 bramy. Poszerzył  przez  to  wej ście  do 
kościoła  montuj ąc  jednocze śnie  nowe  szersze,
a jednocze śnie „lekko otwieraj ące si ę 

i  bezpieczne”. 
Przestało to by ć już takie przysłowiowe 

„ucho igielne” przez które pr ędzej wielbł ąd si ę 
przeci śnie  ni ż …….., 

a  w  naszej  dzisiejszej rzeczywisto ści  
napewno przeci śnie si ę już, a dokładniej ju ż na 
teren  przyko ścielny  spokojnie  wjedzie  np. 
pojazd specjalistyczny z  drabin ą,  itp.. !!!!



Wymienił star ą bramę, jednocze śnie znacznie 
poszerzaj ąc wjazd do ko ścioła (rok 2016)

bezpieczne wyj ście i ju ż nie przysłowiowe „ucho igielne”



Do czasu uruchomienia obecnego cmentarza 
zmarłych grzebano na terenie przyko ścielnym 

(patrz wycinek cmentarza na tle plebanii)



4. Po 70-ciu latach od zako ńczenia 
II wojny światowej w dniu 1 listopada 2015 r.
odsłonił 2 tablice 

upami ętniaj ące 
osoby 

spoczywaj ące 
na terenie 

przyko ścielnym, 
w tym 

szczególnie 
naszych 
Rodaków 

chowanych tutaj 
od roku 1945 do 
czasu otwarcia 

nowego 
cmentarza 

w roku 1952,



Pamiątkowe tablice



5. W 90-tą Rocznic ę Urodzin 
Ks. Michała Kawulki 

upami ętnił Jego posług ę w naszej parafii

Trwale 
zaznaczaj ąc 
aż 53 - letni ą 

posług ę 
duszpastersk ą 

Ks. Michała 
Kawulki w 

naszej parafii, 
w której pełnił 

funkcj ę 
proboszcza 

przez 33 lata



W uroczystej Mszy Św. wraz z odsłoni ęciem tablicy 
poświęconej pami ęci Ks. Michała Kawulki 

w Jego 90 urodziny wzi ął udział J.E. Ks. Kardynał 
oraz kilkunastu Ksi ęży



6. „Wyprawił” prymicje Ks. Kamilowi Sławi ńskiemu



Równie ż z osobistym udziałem J.E. 
Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza



7. Wymienił na nowe a ż trzy krzy że
na cmentarzach w Mi ękini i w Zaborze Małym oraz koło przejazdu kolejowe go, a 1 odnowił

A ten
jeden
został

poddany
gruntownej

renowacji



8. Na niedziel ę dobrego Pasterza zaprosił do parafii, 
a później tak że i do naszych rodzin a ż 12 kleryków



9. Wprowadził zwierz ątka do stajenki



nasz „Ostatni” Proboszcz parafii c.d. :

10. 
Sprawił wielk ą 
niespodziank ę 
obecnym na 
Koncercie 
religijnym 

parafianom 
tuż po 

uroczysto -
ściach Bo żego 

Ciała, kiedy 
zagrał na 

saksofonie 



W trakcie 70 -ciu lat istnienia parafii 
za to nie nast ąpiła żadna zmiana w sposobie 

podej ścia dwu Proboszczów do porz ądku 
panuj ącego wokół ko ścioła.

Jedyna zmiana to tylko zmiana sprz ętu (XX i XXI w.)
Ks. Michał Kawulka
wprawnie operuj ący

„niby prymitywn ą” dzisiaj
zwykł ą kos ą oraz 

Ks. Waldemar Kocenda
w przysłowiowych 

„białych r ękawiczkach”
omijaj ący napotykane
przeszkody terenowe



Bez Stra żaków trudno sobie wyobrazi ć funkcjonowanie 
nie tylko parafii. Stra żacy zawsze i wsz ędzie byli pierwsi

(a nawet gdy nie s ą pierwsi - to zawsze s ą z przodu lub po prostu przoduj ą )
Jubileusz 70-lecia OSP i świecenie nowego pojazdu przez Proboszcza (3.09.2016)



Strażacy OSP w Mi ękini - w życiu parafii
są dla nas wszystkich wszystkim „czyli na to przysłow iowe dobre i złe”



Strażacy OSP w Mi ękini - w życiu parafii



Strażacy OSP w Mi ękini - w życiu parafii
pożary, pogrzeby, porz ądkowanie, dekorowanie,  (Ks. M.K. 53 lata na 70 lat  parafii)



Korzystaj ąc z tego, że dane mi jest tutaj dzisiaj publicznie 
wyst ąpić, chciałbym równie ż wszystkim Stra żakom z okazji 
Ich Jubileuszu  70-lecia - podzi ękować w imieniu całej parafii 

jak i własnym, za to wszystko co ju ż zrobili i co robi ą dla nas !



70 lat parafii Mi ękinia – Msza św. Odpustowa 
pod przewodnictwem Ks. Dziekana Piotra Zborowskiego 

(procesyjne wyj ście do ołtarza polowego)



70 lat parafii Mi ękinia – Procesja z darami



11 września 2016r. - 70 lat parafii Mi ękinia 
Msza Św. odpustowa - ale czy to ju ż wszystko ?



3  +  8  =  11
a to wszystko we wrze śniu tego roku 

70-lecie Stra ży + Dzień Narodzenia N.M.P. =
przeniesiony na dzisiejsz ą Niedziel ę Dzień 

Odpustu poł ączony z  70 -leciem Parafii

Pomiędzy 3 i 8 jest jeszcze jedna bardzo 
ważna liczba rocznicowa. Jest ni ą liczba 7 !
Dzień Narodzin Naszego Proboszcza
kalendarzowo przypadaj ący z kolei w wigili ę 

Narodzenia Naj świętszej Maryi Panny. 
Niech Ci Pan Bóg błogosławi na dalsze lata Twej  po sługi 
kapłańskiej. Niech wzrasta życie duchowe w parafii, rodz ą 
się kolejne powołania,…. PLURIMOS ANNOS, PLURIMOS… 


