
Historia Parafii
Pracom konserwatorskim towarzyszyły badania lat

ścięcia drzew używanych do prac w naszym kościele oraz
przetłumaczyliśmy wizytacje parafii od roku 1641. Po-
zwala to odtworzyć wiele szczegółów z historii naszej
parafii. Około roku 1300 rycerz mieszkający na pagórku,
który zachował się do czasów współczesnych, rozpoczął
budowę świątyni oraz wydzielił ze swoich gruntów
4 włóki (72 ha) ziemi, aby stanowiły podstawę utrzyma-
nia parafii. Materialnym świadkiem tych
czasów jest moneta krzyżacka (brakteat),
znaleziona pomiędzy kamieniami funda-
mentu ołtarza, pochodząca z około 1320
roku.

W 1750 roku papież Benedykt XV zatwierdził statuty
bractw Przenienienia Pańskiego, które prężnie działały w
całej Polsce. Nasze Bractwo ma więc wspaniałą historię.

Od mieszkańców Dębin
otrzymaliśmy do budujące-
go się muzeum parafialnego
legitymację pierwszego
członka Żywego Różańca
z 1 października 1931 roku.
Odtąd róże różańcowe na
trwałe wpisały się w historię
naszej parafii.

Badania historyczne po-
zwoliły również na ustalenie
dokładnej daty epidemii
cholery - 1737 rok. Ocale-
nie ostatniego mieszkańca

dało początek kultowi św. Rozalii w przeczeńskim lasku.

Duszpasterstwo dzieci
4 września, w liturgiczne wspomnienie św. Rozalii,

rozpoczynamy kolejny rok pracy duszpasterskiej z dzieć-
mi procesją do kapliczki św. Rozalii. W 1997 roku wsta-
wiliśmy do niej nową figurkę świętej Patronki.

W 2009 roku śp. Marek Różycki założył scholę pa-
rafialną, która rozwija się i służy w liturgii do dziś.

Procesje do kapliczki
św. Rozalii 4 września
w 1997 r. i 2011 r.

Początki scholi parafialnej w 2009 r.

Statystyka
Wizytacja parafii to okazja do podsumowania pracy

duszpasterskiej. Najpierw podam średnią ilość mieszkań-
ców w okresach kilkuletnich, średnią ilość chrztów w
ciągu roku, ilość parafian uczęszczających systematycznie
na Mszę św. (dominicantes) oraz przyjmujących Komunię
świętą (communicantes).
lata mieszkańcy chrzty Msza św. Komunia św.
1926 613
1947 600
1966-70 908 15
1971-75 870 19
1976-80 860 26
1981-85 880 20
1986-90 907 14
1991-95 709 12
1996-00 690 9
2001-05 684 6 39% 17%
2006-10 664 8 36% 20%
2011-15 662 6 36% 22%
2016-18 639 6 33% 21%

Inwestycje w latach 2015-18
Prace konserwatorskie zostały poprzedzone bada-

niami dendrochronologicznymi podłogi, sufitu, empory
organowej i ławek. Dokonaliśmy wymiany dachówki oraz
konserwacji więźby dachowej, konserwacji ołtarza głó-
wnego, dwóch ołtarzy bocznych, empory i prospektu
organowego, fresku w prezbiterium, obrazu Nawiedzenia
św. Elżbiety, ławy kolatorskiej i 2 ławek z XVII wieku.

W ramach prac remontowych wykonaliśmy nowe
ogrodzenie terenu wokół plebanii od ul. św. Rozalii, zada-
szenie werandy przy plebanii, wybudowaliśmy nowy
parking przy cmentarzu oraz zakupiliśmy profesjonalną
kosiarkę do koszenia trawnika na boisku.

Pracom duszpasterskim towarzyszyło wydanie kolej-
nych numerów miesięcznika parafialnego wraz z nową
stroną internetową parafii. Wydaliśmy pierwszy tom mo-
nografii „Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w
Przecznie. Odkrywanie przeszłości”, własny śpiewnik pa-
rafialny (wraz z uruchomieniem wyświetlaczy numerów
pieśni) oraz 2 płyty CD z koncertami organowymi Walen-
tego Gascon Villa z Meksyku oraz Gedymina Grubby
z Gdańska (organy), któremu towarzyszył Taras Ryzniak
z Lwowa (tenor).


