Najdostojniejszy Księże Biskupie!
Mam wielki zaszczyt, jako proboszcz i pasterz tej wspólnoty, powitać Waszą
Ekscelencję w Krzętowie. Przybywa do nas Ksiądz Biskup, aby przewodniczyć
uroczystej Eucharystii i głosić nam Słowo Boże. Moment to szczególny. Nasza
niewielka, ale żywa wiarą wspólnota, otrzymuje wielki dar. Wielki, choć maleńki, bo
to przecież tylko mały fragment kości Św. Wojciecha, ale wielki, bo dla nas jest
relikwią Patrona naszej Parafii i parafialnej świątyni.
Dnia 21 grudnia 1985 r. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak powołał do
istnienia Parafię pw. Św. Wojciecha w Krzętowie, wydzielając ją z macierzystej
Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Wielgomłynach. Radość i entuzjazm wiernych
sprawiły, że mimo trudnego czasu, pod przewodnictwem śp. Ks. kanonika Stanisława
Wolnego – pierwszego proboszcza tej parafii, wielkim wysiłkiem wzniesiono nowy
kościół, w którym 21 grudnia 1991 roku rozpoczęła się służba Boża.
Kolejni proboszczowie – ks. prałat Gabriel Maciejewski i ks. kanonik Jerzy
Ręczak – dalej upiększali tę świątynię, a przede wszystkim budowali żywy Kościół z
ludzkich serc. Ks. kanonik Zbigniew Biedroń, kolejny proboszcz, doprowadził do do
uroczystego poświęcenia kościoła, co miało miejsce 27 maja 2008 roku. Od
dwunastu lat ja pełnię posługę pasterza tej wspólnoty, dzieląc z nią troski i radości,
dając Chrystusa w Słowie i sakramentach świętych.
Nasza parafia, choć na rubieżach Archidiecezji, leży także na szlaku
pielgrzymim, a każdego roku gościmy zatrzymujące się na nocleg dwie wielkie
pielgrzymki; z Warszawy i diecezji radomskiej. Pielgrzymi ci, dali także znaczny
wkład w budowę naszego kościoła, przekazując na ten cel zbierane przez siebie
ofiary.
Radością i świadectwem żywotności nasze wspólnoty są dwa powołania
kapłańskie z naszej parafii: Ks. kanonik Mirosław Orzechowski wyświęcony w 1991
roku i Ks. Kanonik Mariusz Bakalarz, wyświęcony w 2010 roku.
W ubiegłym roku postanowiliśmy, aby zwrócić się do Prymasa Polski o dar
Relikwii Świętego Wojciecha, naszego Patrona. Poprosiliśmy Jego Ekscelencję
Księdza Arcybiskupa Wacława Depo o poparcie naszej prośby, co Ksiądz Arcybiskup
uczynił chętnie, choć nie wydawało nam się to możliwe, by tak ważna dla Narodu
Polskiego relikwia mogła trafić do naszej małej parafii. Widocznie jednak nasz
patron chciał zagościć w tym pięknym zakątku świata, skoro Ksiądz Prymas zgodził
się obdarować nas tak bezcennym darem.
Wasza Ekscelencjo, proszę mi pozwolić powitać w imieniu wspólnoty
parafialnej zacnych gości, którzy uświetniają tę uroczystość i razem z nami
przeżywają tę podniosłą chwilę: niestety nie wszyscy byli proboszczowie i
zaproszeni kapłani mogli przybyć z powodu obowiązków duszpasterskich. Witam
zatem obecnych wśród nas: Ks. kan. Mariusza Bakalarza – Kanclerza Kurii
Archidiecezji Częstochowskiej; Ks. kanonika Antoniego Arkita – Proboszcza Parafii
Św. Lamberta w Radomsku, Dziekana Regionu Radomszczańskiego, prepozyta
Kapituły Radomszczańskiej; Ks. Kan. Piotra Zaborskiego – Dyrektora Katolickiej
Rozgłośni Radiowej „FIAT” w Częstochowie – związanego z naszą parafią więzami
rodzinnymi, pochodzącego z sąsiedniej parafii w Stanowiskach; Panią Aleksandrę

Mieczyńską – zastępcę Dyrektora Katolickiej Rozgłośni Radiowej „FIAT” w
Częstochowie – dziękując za obsługę medialną naszej dzisiejszej uroczystości.
pragnę nadmienić, iż dzisiejsza uroczystość w naszej Parafii jest transmitowana na
żywo przez radio „FIAT”. Pragnę jednocześnie pozdrowić słuchaczy, zwłaszcza
chorych i cierpiących;
Witam kapłanów Dekanatu Kodrąbskiego.
Witam również druhów, członków OSP w Krzętowie, dziękując za wszelką
pomoc, którą okazali w czasie przygotowań do tej uroczystości, oraz którą świadczą
dziś.
Witam wszystkich Parafian i gości, którzy dziś zgromadzili się , aby przeżywać
z nami tę historyczną chwilę.
Dziś pod przewodnictwem Księdza Biskupa przeżywamy historyczny moment,
gdy do tej świątyni wprowadzone zostają Relikwie jej patrona Św. Wojciecha.
Chcemy, by obecny fizycznie między nami w znaku relikwii, stał się nam bliższy,
byśmy jeszcze bardziej Go poznali, pokochali i zaufali Jego wstawiennictwu.
Każdego 23. dnia miesiąca chcemy szczególnie modlić się za Jego wstawiennictwem,
polecając także nasz Kościół Częstochowski. Ks. Arcybiskupa, Waszą Ekscelencję,
wszystkie ważne sprawy naszej Archidiecezji, kapłanów, diakonów, a zwłaszcza – za
wstawiennictwem
Świętego Wojciecha: biskupa, zakonnika i misjonarza – prosić
o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Obiecujemy zatem
żarliwą modlitwę za Waszą Ekscelencję, prosząc o sprawowanie tej uroczystej
Eucharystii za nas tu obecnych, za tych nieobecnych, za rodziny, osoby samotne,
dzieci i młodzież, chorych i cierpiących, a także za tych, których Pan wezwał już z tej
parafialnej rodziny do siebie

