

W roku obchodów 1050-lecia chrztu Polski rozpoczęliśmy peregrynacją Ikony Matki Boskiej
Częstochowskiej po naszych rodzinach.



W sobotę, 23 stycznia odbył się w Nowej Sali Szkolnej Wieczór Kolęd połączony z kolacją przy
świecach i wspólnym śpiewem kolęd. Koncert kolęd poprowadził Hubert Pralitz. Wystąpili
również Basia Gałaj i Myrna Dartson.



24 stycznia zostały przedstawione Jasełka przygotowane przez dzieci z Szkoły Polskiej.



Pod koniec stycznia została ukazała się strona internetowa parafii z nową szatą graficzną.
Strona jest dwujęzyczna www.stpeterdal.com. Strona powstała przy pomocy
www.kompania.info



Wspólnie z Radą Parafialną i Finansową zdecydowaliśmy się na zainstalowanie nowego
systemu nagłośnieniowego dla kościoła. Obecny system bardzo przestarzały był często
powodem frustracji dużej liczby parafian na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wykonawcą
projektu jest Mike Itashiki, PhD MusicHost.com.



W roku jubileuszowym 30-lecia polskiej wspólnoty przy parafii św. Piotra od 4 do 7 marca
zostały przeprowadzone w naszej parafii rekolekcje, które wygłosił ks. Jacek Staniek, SChr.



Od rekolekcji wielkopostnych rozpoczęliśmy comiesięczne Msze sw. z udziałem dzieci.
Koordynatorem jest Anna Smolińska. Oprawę muzyczną przygotowuje Basia Gałaj, studentka
na wydziale muzycznym na uniwersytecie w Denton, TX.



Od Wielkiego Postu zapoczątkowaliśmy spotkania biblijne, które odbywają się w każdy
poniedziałek, w bibliotece szkolnej.



W piątki Wielkiego Postu zapraszaliśmy w godzinach wieczornych do kawiarenki na postną
kolacje z rybą.



W sobotę, 12 marca odbył się występ Wojciecha Cejrowskiego. P. Wojciech wystąpił w
programie „stand-up comedy”.



30 marca przybyła z oficjalną wizytą do nas p. Minister Anna Anders. Wizyta była dla nas nie
tylko wielkim zaszczytem, ale także wspaniałą okazją do przedstawienia naszej Polonii i
nawiązania współpracy. Oficjalny program zakładał prezentacje poszczególnych organizacji
oraz spotkanie otwarte z Polonią po Mszy św. w Sali Szkolnej. Była rozważana propozycja
ustanowienie konsulatu honorowego w Dallas.



W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu w ramach zaangażowania w działalność charytatywną
kościoła, kandydaci do bierzmowania zapoznali się w pracą misyjną sióstr Miłości , Matki
Teresy z Kalkuty, które posługują w biednych dzielnicach Dallas.



W Niedzielę Palmową kandydaci do bierzmowania zostali przedstawieni liturgicznie
wspólnocie parafialnej, otrzymali krzyże i zapewnienie o wsparciu modlitewnym wspólnoty.



23 kwietnia wystąpił z koncertem znany polski muzyk, Piotr Rubik, pianista, wiolonczelista,
kompozytor, aranżer, dyrygent, producent muzyczny.



W niedzielę, 1 maja tradycyjnie zorganizowaliśmy piknik polonijny na terenie kościelnym.
Oprócz pierogów, kiełbasy i piwa odbyły się występy artystyczne i wystawa malarstwa
polskiego.



Od maja rozpoczęliśmy wydawanie biuletynu w nowej bardziej profesjonalnej szacie
graficznej. Podpisaliśmy kontrakt z firmą J.S. Paluch www.jspaluch.com która zobowiązała się
drukować tygodniowo 150 dwujęzycznych biuletynów. Koszt druku pokrywają reklamy.



Do I Komunii św. 15 maja przystąpiło 8 dzieci. W tym roku dzieci pierwszokomunijne
ofiarowały do kościoła świecznik ołtarzowy.



29 maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, która mocno wrosła w
polską i polonijną tradycję religijną.



Na niedzielę, 5 czerwca była sprawowana Msza sw. dziękczynna w intencji tegorocznych
absolwentów średnich i wyższych uczelni. Młodzież wzięła udział w togach.



Średnia frekwencja w maju na Mszach św - 287 (2016); 236 (2015)



Średnia składka w maju na Mszach św- $2,336 (2016); $1,940 (2015)



Ks. proboszcz w czerwcu przebywał na wakacyjnym wypoczynku w Polsce. Księdza proboszcza
zastępował ks. Zdzisław Nawrocki, SChr, posługujący w Baltimore.



24 lipca zorganizowaliśmy pomoc charytatywną dla dwóch dziewczynek z Polski, które
przyjechały wraz z rodzicami na operacje do Dallas.



Nowy rok katechetyczny rozpoczęliśmy 4 września uroczystą Mszą św.



Koncert Tekla Klebetnica odbył się 20 września w Sali Szkolnej.



Rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania zostały przeprowadzone w
domu rekolekcyjnym sióstr Nazaretanek, Grand Prairie, w dniach 9-11 września.



W niedzielę 25 września 18 kandydatów przyjęło Sakrament Bierzmowania. Szafarzem
sakramentu był ks. bp. Witold Mroziewski z Brooklynu.



Pod koniec września zakończyliśmy gruntowny remont plebanii. Koszty remontu pokrył
spadek dedykowany parafii od dr. Eufrozyny Kozłowskiej.



Z okazji zbliżającego się jubileuszu parafii Guadalupe Radio Texas zaprosiło nas do swego
studia. Zosia Rej podzieliła się wrażeniami ze SDM w Krakowie.



23 października główne obchody 30-Lecia Wspólnoty Polskiej przy kościele św. Piotra. Jego
Eminencja ks. bp. Gregory Kelly, biskup administrator diecezji Dallas celebrował Mszę dla całej
wspólnoty parafialnej wraz z ks. Prowincjałem, ks. Pawłem Bandurskim, SChr,. Kościół
Świętego Piotra Apostoła poprzez 30-lat odrywał wiodącą rolę w życiu religijnym, społecznym i
kulturalnym społeczności polonijnej w Dallas i okolicy. Obecność wspólnoty polskiej w parafii
św. Piotra od 1986 roku ma także wielkie znaczenie w historii tej parafii i diecezji Dallas. Po
uroczystej Mszy św odbył się St. Peter’s Polish American Heritage Festiwal w Klyde-Warren
Park w prestiżowej dzielnicy Dallas. Na Festiwal przybyło około dwóch tysięcy osób. Festiwal
okazał się wielkim sukcesem. Prasa lokalna z uznaniem odnotowała to wydarzenie.



11 listopada - Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości. Dzieci ze Szkoły Polskiej wystąpiły z okolicznościową akademią.



W Uroczystość Chrystusa Króla kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był
to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca i
odnowiło swoją wiarę. Jest za co dziękować. Duchowo łączyliśmy się z naszą Ojczyzną
odmawiając akt oddania się Chrystusowi Królowi.



Od grudnia rozpoczynamy w naszej parafii co miesięczne spotkania z młodzieżą. Spotkania
poprowadzą Siostry Nazaretanki.



Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem organizuje tradycyjnie Szkoła Polska.



Rekolekcje Adwentowe prowadzi Ks. Zygmunt Ostrowski, SChr w dniach 9-11 grudnia.



Zabawa Sylwestrowa w hotelu Hilton. Wyśmienita zabawa przy wspaniałym poparciu po raz
pierwszy wspólnoty amerykańskiej. Zabawę prowadził Christian Piórkowski z Houston
(wodzirej Polskiego Festiwalu w Klyde Warren Park).



Statystyka parafialna za rok 2016; Chrzty- 13 (2015- 6); Sakrament małżeństwa – 5 (2015-1);
I Komunia św. 8 (2015-8); Pogrzeby – 7 (2015 - 1); Bierzmowanie - 18 (2015- 0).

