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13 czerwca 2017 roku 

 

Parafialna strona internetowa pełni funkcję usługową i pomocniczą w stosunku do 

tego, co dzieje się i działo w parafii - informuje,  dokumentuje, szuka w przeszłości                

i przypomina, stara się stwarzać wspólną przestrzeń dla aktualnych i byłych parafian oraz 

sympatyków. Pomysł i koncepcja uzyskały aprobatę  ks. Proboszcza Sławomira Obrębskiego 

w sierpniu roku 2012, w przestrzeni medialnej strona zaistniała w niedzielę poprzedzającą 

Rok Wiary – 7.10.2012 roku. 

Na stronie można znaleźć informacje o historii parafii, o jej patronie św. Wojciechu,  

o stupskich plebanach, komendarzach i proboszczach, o kapłanach pochodzących z parafii,      

o stupskich cmentarzach, o 34 obiektach małej architektury sakralnej rozsianych po 

miejscowościach i rozstajach dróg.  Informacje o dniu dzisiejszym znajdują się w zakładkach 

poświęconych grupom parafialnym a życie parafii dobrze ilustrują galerie zdjęć. 

Cotygodniowe ogłoszenia parafialne to systematycznie uzupełniania i równie systematycznie 

odwiedzana przez parafian zakładka. 

Nie jest nam obce zainteresowanie historią miejscowości naszej parafii i stąd  

informacje  z dziedziny archeologii, genealogii, historii dotyczącej Moraw, Strzałkowa, 

Stupska oraz Konopek – w tym historia powstania Kaplicy pw. św. Krzysztofa. 

W lutym 2014 roku opublikowaliśmy pierwszy film na kanale parafialnym na 

youtube, w kwietniu 2014 roku uruchomiliśmy profil parafii na portalu 

społecznościowym facebook a w miesiącu wrześniu tego samego roku uzupełniliśmy panel 

parafii na stronie diecezjalnej. 

Od kwietnia 2015 roku – wpisy sobotnie na stronie parafialnej zawierają 

wprowadzenia w czytania na najbliższą niedzielę a niedzielne treść Ewangelii. Korzystamy  

z materiałów Magazynu Stacja7.pl (za ich zgodą) 

Zapraszamy do odwiedzania strony, profilu i kanału parafialnego i prosimy                 

o błogosławieństwo także dla tej parafialnej aktywności 

                                             

                                              Administrator www.parafiastupsk.pl    Zofia Jaros 

 

Statystyki za okres od 1.07.2015 (od tej daty korzystamy z płatnego serwera) do 31.05.2017: Strona ma 964 

wpisy, 349 stron,  5018 zdjęć (z tego 3720 zdjęć zgrupowanych w 254 galeriach). Stronę odwiedziło 17108 

użytkowników. Pochodzili ze 101 krajów na wszystkich kontynentach – 82% sesji z Polski. Od kwietnia 2014 roku ze 

stroną współpracuje pan Stanisław Rogowski - jemu zawdzięczamy zdjęcia i filmy, ponadto zdjęcia dla strony wykonuje 

ksiądz Sławomir Obrębski, pani Izabela Kumińska i admin. Na parafialnym kanale youtube znajduje się 25 filmów  o 

łącznym czasie trwania 5,5 godz., które to filmy odnotowały 10 597 odtworzeń. Profil na facebooku obserwuje 508 

osób i często reaguje na posty.                                                                                                                          

Odnotowaliśmy 8106 wejść na stronę parafialną z facebooka, 405 z diecezjaplocka.pl i 51 wejść z duszpasterski.pl  

http://www.parafiastupsk.pl/

