
ROK 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STYCZEŃ 2012 

 „Przeżywając Tajemnicę narodzin Bożej Dzieciny 

 u progu Nowego Roku życzymy wszystkim, 

 abyśmy nie upadali na duchu; 

 bo Bóg chce uczestniczyć w naszych smutkach i radościach. 

 A tam, gdzie jest Bóg, jest także nadzieja. 

 Niech właśnie On prowadzi nas codziennie 

 do Ziemi Obiecanej.”  

 Takie piękne życzenia usłyszeliśmy w Kościele p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w 

Jaworznie Szczakowej 1 stycznia 2012 r. W tę pierwszą niedzielę miesiąca dziękowaliśmy 

Matce Bożej za wszelkie łaski i prosiliśmy o dalszą opiekę nad Polską i nad całym światem. 

 W piątek (6.01) w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) na godz. 11:30 

zostały szczególnie zaproszone dzieci. Zebrały się przy grocie Matki Bożej – przebrane za 

pasterzy, rycerzy i damy dworu, skąd wyruszyła procesja do kościoła na czele z Trzema 

Królami i orszakiem rycerzy, dam dworu i pasterzy. Podtrzymywanie tej tradycji uaktywnia 

wiele środowisk parafialnych i uatrakcyjnia przekazywanie wiary. 

 Jeszcze do Niedzieli Chrztu Pańskiego (8.01.), pozostając w nastroju Świąt Bożego 

Narodzenia, przeżyliśmy I czwartek i I piątek miesiąca, a w niedzielę 15.01. została 

odprawiona w naszym kościele specjalna Msza św. dla Małżeństw i Rodzin związana z 

Ruchem Spotkań Małżeńskich Diecezji Sosnowieckiej (te nabożeństwa odbywają się co 

miesiąc z przerwą wakacyjną). 

 W czwarty wtorek stycznia (24.01.) odbyła się w naszym kościele kolejna Msza św. z 

modlitwą o uzdrowienie. Brało w niej udział wielu wiernych spoza parafii w Szczakowej. 

 Przez cały styczeń trwała jeszcze rozpoczęta w ostatnim tygodniu grudnia Wizyta 

Duszpasterska – Kolęda. Na jej zakończenie ks. Proboszcz serdecznie podziękował 

Parafianom za ogromną życzliwość, gościnność i możliwość rozmowy o ważnych 



problemach codzienności, a także podziękował za specjalne ofiary złożone na remont dachu 

kościoła ukończony w roku ubiegłym. 

 Po przerwie związanej z wizytą duszpasterską i feriami w szkołach ks. Rafał 

Stępniewski wznowił spotkania Koła biblijnego, które odbywały się dwa razy w miesiącu aż 

do końca roku szkolnego. 

 W ostatnią niedzielę stycznia 2012 r. na mszach św. wygłosił kazania zaproszony 

przez ks. Proboszcza misjonarz – Ojciec Janusz Napierała, a na Mszy św. o godzinie 10:00  

śpiewała Schola Gregoriańska, która powstała w naszej Parafii. 

 Kościół w Szczakowej wzbogacił się o kolejny witraż: „Pokłon Trzech Króli”, który 

przypomina jak wielu ludzi na świecie czeka na Dobrą Nowinę o Chrystusie. 

LUTY 2012 

 W czwartek (2.02.) obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego zwane też świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu na wszystkich Mszach św. zostały poświęcone świece, 

które w chwilach trwogi i cierpienia będą przypominały wiernym o Jezusie – Światłości 

Narodów – nieustannie oświecającym drogi naszego życia. 

 W sobotę (11.02.) o godz. 8:30 w ramach obchodzonego przez Kościół 

Międzynarodowego Dnia Chorych ks. Proboszcz odprawił specjalną Mszę św. w intencji 

Seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych, a w poniedziałek (13.02.) 

podczas Mszy św. o godz. 18:00 wierni modlili się w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny oraz 

dzieł związanych z Radiem Maryja.  

 W 3-ą niedzielę miesiąca (20.02) o godzinie 16:00 odbyła się w naszym kościele 

specjalna Msza św. przy relikwiach św. Joanny Beretty Molli dla Małżeństw z całego 

Jaworzna. Po Mszy św. Małżonkowie otrzymali specjalne błogosławieństwo. 

 W lutym Stała Rada Episkopatu Polski wystosowała do katolików apel 

przestrzegający przed błędnym nauczaniem ks. Piotra Natanka, który popadł w kary 

kościelne. Księża Biskupi przestrzegli wiernych, aby nie korzystali z jego posługi 

duszpasterskiej. 



 W związku z odnową miejsca na platformie cyfrowej dla Katolickiej Telewizji 

„Trwam” duszpasterze parafialni zaprosili wiernych do poparcia ogólnopolskiej akcji 

zbierania podpisów, aby ta telewizja była dla wszystkich dostępna. 

 Ks. Proboszcz przypomniał parafianom o dyżurze Zespołu Charytatywnego w każdy 

wtorek o godz. 16:30 i prosił osoby chętne do pomagania innym o włączenie się w tę jakże 

odpowiedzialna i pożyteczną pracę. 

 W Środę Popielcową (22.02.) rozpoczął się Wielki Post – najbardziej święty czas w 

roku liturgicznym. Został on poprzedzony wielogodzinną adoracją Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie w niedzielę, poniedziałek i wtorek oraz Mszą św. do św. Elżbiety  

Węgierskiej – patronki parafii we wtorek (21.02.) o godz. 17:30. 

 W Środę Popielcową mieszkańcy ul. Moździerzowców i przyległych ulic wzięli do 

swoich domów obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy peregrynujący po Parafii. 

 W piątek (24.02.) dzieci wzięły udział w pierwszej w Wielkim Poście Drodze 

Krzyżowej o godz. 16:30, a o godz. 17:30 w Drodze Krzyżowej uczestniczyli Dorośli i 

Młodzież, poczym odbyła się Masza św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

 W I niedzielę Wielkiego Postu po Gorzkich Żalach na Mszy św. o godz. 18:00 

wystąpił zespół muzyczny „Brand Cameralis”, wykonując części stałe nabożeństwa w 

opracowaniu brata Jacka Gałuszki oraz utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha i Antonio 

Vivaldiego. 

 W ostatni wtorek miesiąca (28.02.) w naszym kościele została odprawiona przez 

Ojców Franciszkanów Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. 

MARZEC 2012 

 Najważniejszym wydarzeniem w naszej Parafii w tym miesiącu (od 11.03. do 14.03.) 

były Rekolekcje dla Dorosłych i Młodzieży na temat „Kościół moim domem”. Prowadził je 

Ojciec Sylwester, a pomagały mu w realizacji specjalnego programu na te dni z dziećmi –  

osoby świeckie. 



 22 marca po Mszy św. o godz. 18:30 odbyło się spotkanie parafian z artystą 

rzeźbiarzem Maciejem Zychowiczem – twórcą symbolicznego Nagrobka Dzieci Utraconych, 

który stanie na cmentarzu w Szczakowej. Artysta opowiadał bardzo ciekawie o swojej pracy  

nad dziełem. 

 W niedzielę (25.03.) przezywaliśmy 20-tą rocznicę powstania Diecezji 

Sosnowieckiej. Dziękowaliśmy Panu Bogu za otrzymane łaski i prosiliśmy, aby Święci 

Patronowie: Brat Albert i Rafał Kalinowski wybłagali nam potrzebne błogosławieństwa. 

Diecezję Sosnowiecką powołał do życia papież Jan Paweł II. 

 W poniedziałek (26.03.) w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w czasie Mszy 

świętych wielu parafian podpisało deklarację i złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. „Adopcyjni rodzice” zostali zapisani w „Parafialnej księdze modlitw” za 

Dzieci Nienarodzone. 

 W piątek wieczorem (30.03.) Kapłani, Młodzież i Dorośli odprawili specjalną Drogę 

Krzyżową ulicami naszej Parafii. Niosąc Krzyż przeszli od Kościoła ulicami: Wolności, 

Koszarową, Kościuszki, Kolejarzy, Jagiellońską. Do Kościoła Krzyż wnosili wszyscy księża. 

Młodzież pod opieką ks. Rafała przygotowała oprawę muzyczną uroczystości. Było to 

niesamowite przeżycie przed Świętami Wielkanocnymi, prawdziwie jednoczące naszą 

wspólnotę.   

KWIECIEŃ 2012 

 W Niedzielę Palmową (1.04.) o godzinie 11:30 Krzyż Misyjny otoczyli dorośli i dzieci 

przebrane za apostołów i niewiasty jerozolimskie. W rękach zebranego tłumu powiewały 

piękne wielkanocne palmy. Był też żywy osiołek karmiony marchewkami przez dzieci. Po 

odczytaniu Ewangelii ks. Proboszcz poprowadził procesję od Krzyża do Kościoła i odprawił 

uroczysta Mszę św. Tak przypominaliśmy sobie uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 

 Najważniejszy czas – Wielki Tydzień (od 2.04. do 8.04) obchodziliśmy wyjątkowo 

pracowicie i uroczyście. 

 W Wielki Poniedziałek (2.04.) w 7 rocznicę odejścia do Domu Ojca błogosławionego 

Jana Pawła II – Patrona miejscowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – odbył się pokaz 



multimedialny przypominający to, co zawdzięczamy największemu z rodu Polaków. Do 

Wielkiej Środy parafianie pomagali przy robieniu przedświątecznych porządków wokół 

kościoła, na parkingu i w kościele, przygotowując także wraz z księżmi oryginalny 

świąteczny wystrój naszej świątyni. W ostatnim czasie otrzymaliśmy w depozyt od jednej z 

krakowskich parafii piękne lichtarze z 1901 r.   

 „Triduum Sacrum” zgromadziło jak zwykle większość Parafian – kościół pękał w 

szwach podczas Mszy św. „Wieczerzy Pańskiej”, kiedy mogliśmy przyjąć Komunię pod 

obiema Postaciami. W Wielki Piątek – jednocześnie I piątek miesiąca odbywały się dwie 

Drogi Krzyżowe (dla Dzieci i Dorosłych) i o godz. 15:00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia, 

wieczorem zaś przepiękna Liturgia Wielkiego Piątku z Adoracją Krzyża a po niej „Noc 

Konfesjonałów”, której mogli skorzystać także zaproszeni przez parafian goście. 

 W Wielką Sobotę przez 3 godziny przychodziliśmy święcić pokarmy i dzielić się nimi 

z uboższymi ludźmi. Wieczorem po uroczystym poświęceniu ognia i odnowieniu 

przyrzeczeń chrzcielnych już zmartwychwstali uczestniczyliśmy we Mszy św. 

 Uroczysta Procesja Rezurekcyjna z chorągwiami i feretronami oraz Msza św. w 

Niedzielę Wielkanocną o świcie była punktem kulminacyjnym Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Po Rezurekcji ks. Proboszcz podziękował Parafianom za wszelkie dobro 

świadczone na rzecz Parafii i złożył życzenia. 

 „Aby Ten, który zwyciężył śmierć 

 i wyzwolił z mocy Złego 

 był Waszą siłą i nadzieją, 

 wspierał swoimi łaskami 

 i dawał siłę do pokonania 

 trudów codzienności.” 

 Po błogosławieństwie Księża podeszli do Wiernych , by podzielić się jajkiem – 

symbolem nowego życia. A już w Poniedziałek Wielkanocny nasza wspólnota parafialna 

wzbogaciła się o nowo ochrzczone dzieci.  



 Przez cały kolejny tydzień o godz. 17:30 uczestniczyliśmy w Nowennie do Bożego 

Miłosierdzia, a w druga Niedzielą po Wielkanocy o godz. 15:00 zostało odprawione 

specjalne Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 Od środy (11.04.) wędrujący po Parafii obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

wzięli do siebie mieszkańcy ulic: Pochyłej, Smolnej, Garbarskiej, Wapniówki i Nizinnej, a w 

kolejnych tygodniach parafianie z ulic: Jagiellońskiej, Cichej i Kablowej. Parafianie z okazji  

Świąt Wielkanocnych złożyli hojne dary. Dzięki nim ponad 100 rodzin otrzymało cenne 

świąteczne paczki. 

 W niedzielę (22.04.) w czasie Mszy św. o godz. 11:30 modliliśmy się w intencji 

Kolejarzy oraz Mieszkańców Szczakowej zamordowanych przez hitlerowców w czasie II 

wojny światowej. 

 W piątek (27.04.) w rocznicę uchwalenia w 1956 roku przez rząd PRL-u ustawy 

aborcyjnej, skutkiem której okrutną śmierć poniosło w Polsce ponad 20 milionów 

Nienarodzonych Dzieci, wierni zostali wezwani do udziału w dziele narodowej pokuty i 

wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu. 

 W czwartą Niedzielę Wielkanocy (29.04.) odbyła się kwesta dla jaworznickiego 

Hospicjum im. św. Brata Alberta. 

MAJ 2012 

 W dniu 1-go maja o godz. 12:00 parafianie ze Szczakowej zebrali się w kościele pod 

Krzyżem, aby odmówić Różaniec ( Tajemnice Bolesne ) za naszą Ojczyznę i prosić o pokój na 

świecie. W ten sposób dołączyli oni do wielkiej modlitwy 2 milionów Filipińczyków, którzy 

za wezwaniem kardynała Sin wyszli na ulicę z różańcami w rękach, zmuszając do odejścia 

totalitarny rząd prezydenta Marcosa i teraz codziennie odmawiają milion różańców za 

różne kraje świata. Właśnie 1-go maja Filipińczycy modlili się za Polskę, a my wraz z nimi.  

 Rozpoczęły się codzienne nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny: w 

kościele o godz. 17:30 a w kaplicy na Górze Piasku o 18:30. 

 



 3-go maja obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej głównej patronki Polski ( jest to 

także święto państwowe – rocznica uchwalenia pierwszej w Europie „Konstytucji” ). 

 W pierwszym tygodniu maja modliliśmy się o powołania kapłańskie i zakonne, 

pamiętając szczególnie o ks. Diakonie – Pawle Kurczabie, który przez kilka ubiegłych 

miesięcy odbywał praktykę w naszym kościele, a 26-go maja przyjmuje święcenia 

kapłańskie w Katedrze w Sosnowcu. 

 Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika (8.05.) modliliśmy się za naszego 

rodaka Seniora ks. Stanisława nadal wiernie służącego parafii, prosząc dla niego o 

potrzebne łaski. 

 W 6-tą Niedzielę Wielkanocy (13.05.) odbyło się pierwsze w tym roku Nabożeństwo  

Fatimskie: po Mszy św. o godz. 18:00 szliśmy w uroczystej procesji z figurą Matki Bożej 

Fatimskiej wokół kościoła, odmawiając cząstkę Różańca Świętego. Te nabożeństwa były 

odprawiane w dniu 13-go każdego miesiąca aż do października. 

 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (20.05.) uświetniła Pierwsza Komunia 

Święta Dzieci z klas II. „Darem ołtarza” od Dzieci i Rodziców jest zielony haftowany ornat na 

uroczyste Msze święte. 

 27-go maja obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego; Tego, dzięki  

któremu „Słowo – Ciałem się stało”, prosiliśmy zwłaszcza o święte przeżycie przez młodzież 

Sakramentu Bierzmowania. W drugi dzień Zielonych Świąt – Uroczystość Maryi Matki 

Kościoła modliliśmy się na czterech Mszach świętych. 

CZERWIEC 2012 

 Rozpoczął się czas Nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnota 

„Metanoia” zaprosiła Parafian na wielką modlitwę o jedność chrześcijaństwa do Domu 

Kultury w Szczakowej w dniu 2-go czerwca na godz. 9:00. 

 W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (3.06.), kończącą czas Komunii św. 

Wielkanocnej, o godz. 11:30 została odprawiona Msza św. prymicyjna przez ks. Pawła 



Kurczaba, który był w naszej parafii na praktyce. W tym dniu ofiara do puszek była  

przeznaczona na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie – votum wdzięczności Narodu. 

 W dniu 7-go czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała – dzień publicznego 

wyznania wiary w żywą obecność Chrystusa pośród nas. Wielka procesja przeszła w tym 

roku ulicami: Wolności, Ujejskiego, Piastowską i z powrotem Ujejskiego i Wolności do 

kościoła. Na czele procesji szli Ministranci z krzyżem, za nimi Osoby niosące chorągwie i 

feretrony, potem Dzieci Komunijne oraz Dziewczynki sypiące kwiaty. Za zmieniającymi się 

kapłanami, niosącymi Najświętszy Sakrament podążała cała Parafia, zatrzymując się przy 

kolejnych ołtarzach. Procesję zakończyło uroczyste błogosławieństwo w kościele. Parafianie 

mieszkający przy trasie procesji przygotowali piękne ołtarze, przystroili domy i zrobili 

porządek wokół nich – to piękny dar dla Boga. W okresie Bożego Ciała codziennie odbywały 

się procesje wokół kościoła. 

  



 W sobotę (9.06) od godz. 10:00 do 22:00 miał miejsce XI Festyn 

Elżbietański – dzień licznych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Przed południem dzieci uczestniczyły w wielu konkursach z nagrodami. 

Od godz. 15:00 rozpoczęły się występy na scenie solistów i zespołów 

muzycznych działających w Szczakowej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 

9 przedstawiły historię z życia św. Elżbiety Węgierskiej. Występ „Gwiazdy 

Festynu” – Stanisława Soyki i uroczysta Msza św. o godz. 20:00 zakończyły 

ten piękny dzień. Dzięki nabyciu „cegiełek” i udziałowi w akcji „cukierek z 

niespodzianką” uzyskano około 6 tyś. złotych na dofinansowanie koloni 

dla dzieci z uboższych rodzin z naszej parafii. 

 W ostatniej dekadzie czerwca miała miejsce Kanoniczna Wizytacja 

Biskupa. Taka wizytacja parafii odbywa się co 5 lat. Wizytację 

przeprowadził ks. Biskup Grzegorz Kaszak – metropolita sosnowiecki. W 

sobotę (23.06.) o godz. 17:00 ks. Biskup udzielił Młodzieży naszej parafii 

Sakramentu Bierzmowania a oficjalną wizytację przeprowadził w 

niedzielę (24.06.) – w Uroczystość św. Jana Chrzciciela. Po każdej Mszy 

świętej odbywały się spotkania Biskupa z poszczególnymi wspólnotami 

istniejącymi w Parafii: 

a) z Żywym Różańcem, Strażą Honorową Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, Parafialnym Zespołem „Caritas” i Kołem Radia Maryja; 

b) ze Służbą Liturgiczną Ołtarza, Grupą Biblijną, Wspólnotą 

„Metanoia” 

c) ze Środowiskiem Rodzin z Jaworzna, organizatorami świetlicy 

„Mapet”. 

Wizytacja była okazją do pogłębienia kontaktów duszpasterskich 

wiernymi, a Następca Apostołów utwierdził nas w wierze i dał nowy zapał 

do walki o lepsze jutro. 

 26-go czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami Msza św. z 

modlitwą o uzdrowienie przeprowadzona przez Ojców Franciszkanów z 

Rychwałdu i Wspólnotę „Metanoia”. 

 27-go czerwca – w Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

patronki miasta Jaworzna modliliśmy się w intencjach Ojca Świętego 

Benedykta XVI, jak również za ks. Biskupa Piotra Skuchę w dniu jego 

imienin. 

 29-go czerwca o godz. 8:00 – w dniu zakończenia roku szkolnego i 

katechetycznego odbyły się uroczyste Msze św. zarówno w kościele jak i w 

kaplicy na Górze Piasku w intencji za Nauczycieli, Dzieci i Młodzież ze 

szkół na terenie naszej parafii. 

LIPIEC 2012 

 Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i urlopów. Na okres 

wakacji przerwana została pielgrzymka obrazu Matki Bożej do naszych 

domów. 

 W pierwszą niedzielę lipca przezywaliśmy uroczystości związane z 

kolejną rocznicą Grunwaldu. Po Mszy św. o godz. 16:00 w intencji tych, 

którzy oddali życie w obronie Ojczyzny, przy pomniku zostały złożone 

kwiaty przez Kombatantów i przedstawicieli Władz Miasta oraz Szkół. 

Następnie parafianie udali się na plac przy Domu Kultury w Szczakowej, 

gdzie miał miejsce Festyn Rodzinny. 

 W dniu 8-go lipca sympatycy Radia Maryja wyjechali do 

Częstochowy na ogólnopolską pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja. 

 W niedzielę 22-go lipca z racji wspomnienia św. Krzysztofa 

patrona kierowców zostały poświęcone na placu przed kościołem pojazdy 

mechaniczne. Ofiara złożona przez kierowców przy okazji poświęcenia (w 

kwocie 1 500 złotych) została przekazana na zakup samochodów dla 

misjonarzy. 



 Ks. Proboszcz poinformował wiernych, że nazwiska osób które 

sfinansowały ukończony w roku ubiegłym remont dachu naszej świątyni 

będą wypalone na tabliczkach i umieszczone nad chórem kościoła. Zostały 

one podane do publicznej wiadomości w celu sprawdzenia przez osoby 

zainteresowane. 

SIERPIEŃ 2012 

 W czasie wakacji ponad 50 dzieci z naszej parafii wyjechało na 

kolonie do Zakrzowa – dzięki wpłatom na konto przez Urząd Miasta oraz 

Firmy i Osoby Prywatne łącznie ponad 30 tysięcy złotych oraz uzyskaniu 6 

tysięcy złotych ze sprzedaży cegiełek i „cukierków z niespodzianką” 

(losów) podczas Festynu Elżbietańskiego. Serdeczne podziękowania za 

organizację wypoczynku i opiekę nad Dziećmi należą się ks. Rafałowi 

Stępniewskiemu i Wychowawcom. 

 We wtorek (7.08.) gościliśmy w naszej Parafii Pielgrzymkę 

Oświęcimską na Jasną Górę. Parafian chętnych do udzielenia gościny było 

więcej niż uczestników pielgrzymki. Pielgrzymi w dowód wdzięczności 

ofiarowali za gościnnych szczakowian Mszę św. na Jasnej Górze. 

 W sierpniu – „Miesiącu trzeźwości” i „Miesiącu modlitw za 

Ojczyznę” aby była wierna Jasnogórskim Ślubom Narodu braliśmy udział 

w następujących uroczystościach: 

a) 13 sierpnia – w Nabożeństwie Fatimskim; 

b) 15 sierpnia – w Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny; w tym dniu zostały poświęcone zioła i owoce z tegorocznych 

zbiorów; 

c) 28 sierpnia – w Uroczystości Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej, której cudowny wizerunek czcimy od ponad 6 wieków. 

W tym dniu odbyły się też po Mszy św. o godz. 15:00 „Dożynki miejskie” w 

Domu Kultury w Szczakowej. 

 W sierpniu rozpoczął się remont dachu i poddasza na budynku 

plebanii. Remont ma być ukończony do listopada b.r. a proponowana na 

ten cel ofiara od rodziny to – 240 złotych. 

WRZESIEŃ 2012 

 Nowy rok szkolny rozpoczął się 3-go września Mszą św. dla 

Uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w koście w Szczakowej i 

kaplicy na Górze Piasku. Młodzież ponadgimnazjalna została zaproszona 

do kościoła na Mszę św. na godz. 18:00. 

 W kościele został ogłoszony konkurs z nagrodami na temat „Moje 

spotkania z Matką Bożą” dla dzieci szkół podstawowych w dwóch grupach 

wiekowych od klas I-III oraz od klas IV-VI. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem prace Dzieci zostały wystawione na bocznym Ołtarzu 

Jezusa Miłosiernego. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło w 

dniu 16-go września. 

 Zgodnie z wolą ks. Biskupa ks. Michał Langer został przeniesiony z 

naszej do innej parafii, któremu serdecznie podziękowaliśmy za wszelkie 

dobro, zwłaszcza za opiekę nad Ministrantami i Kandydatami do 

Bierzmowania. Natomiast przybył do nas wyświęcony w tym roku ks. 

Andrzej Nackowski, który będzie także katechetą w szkole. 

 Po wakacjach mieszkańcy kolejnych ulic w naszej parafii zaczęli 

przyjmować Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w swoich domach. 

Wznowione zostały Msza św. dla Rodzin w trzecią niedzielą miesiąca oraz 

popołudniowe nabożeństwa niedzielne o godz. 17:30. Odbyły się też 

pierwsze spotkania z ks. Andrzejem – Młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania oraz z ks. Rafałem – Rodziców Dzieci kl. II -  

związane z przygotowaniem do I Komunii św. 

 W sobotę (15.09.) dzieci klasy III, które przyjęły I Komunię św. w 

maju b.r. wyjechały na pielgrzymkę do Leśmianowa, a 29-go września (w 



następną sobotę) reprezentacja mieszkańców Jaworzna wzięła udział w 

Ogólnopolskim Marszu pod hasłem „Obudź się, Polsko !” – w Warszawie. 

 Ks. Biskup Grzegorz Kaszak przesłał podziękowanie wszystkim, 

którzy okazali pomoc poszkodowanym podczas nawałnic, które przeszły 

przez teren naszej Diecezji ( z całej diecezji zostało przekazane na ten cel 

219 tysięcy złotych ). 

PAŹDZIERNIK 2012 

 Rozpoczął się czas Nabożeństw Różańcowych – wielka modlitwa, 

do której zachęcał Polaków Jan Paweł II. Różaniec odmawialiśmy 

codziennie w kościele o godz. 17:15 i w kaplicy na Górze Piasku o godz. 

17:30. Dzieci uczestniczące w Różańcu otrzymywały obrazki, a te dzieci, 

które zebrały 20 obrazków zostały zapisane w „ Złotej księdze 

różańcowej”. 

 W naszej parafii istnieje grupa Osób, która modli się w intencji 

naszej Ojczyzny. Prawie 30 osób odmawia codziennie 1 część Różańca, a 

około 200 osób – jedną dziesiątkę Różańca. Po wakacyjnej przerwie 

wznowiło spotkania Koło Biblijne pod kierunkiem ks. Rafała 

Stępniewskiego 9dwa razy w miesiącu). 

 W pierwszy czwartek miesiąca w Godzinie św. i Mszy św. 

modliliśmy się w intencji Kapłanów i o liczne powołania kapłańskie przy 

relikwiach św. Rafała Kalinowskiego. 

 11 października b.r. Ojciec św. Benedykty XVI rozpoczął w Kościele 

„ Rok wiary”, a 14 października ( w niedzielę ) na Mszach św. pod hasłem: 

„Jan Paweł II – Papież Rodziny” dziękowaliśmy za beatyfikację Ojca 

Świętego Jana Pawła II. W tym dniu została przeprowadzona na ulicach 

naszego miasta i przy kościołach zbiórka pieniędzy na Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, której celem jest pomoc dla uzdolnionej młodzieży z 

ubogich rodzin – była to inicjatywa Jana Pawła II. Zebrano 1032 złote. 

 W naszej Parafii 19 października b.r. zaczął się święty czas 

„Renowacji Misji Świętych” przygotowującej wiernych do przybycia 

wędrującego po Diecezji Sosnowieckiej Obrazu Miłosierdzia Bożego i 

relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. 

Tematy dni misyjnych były następujące: 

– piątek (19.10.) „Modlimy się za Młodzież o łaskę dobrego 

wykorzystywania daru wolności” 

– sobota (20.10.) „Modlimy się za Rodziny w naszej Parafii” 

– niedziela (21.10.) „Modlimy się za Dzieci o łaskę; wzrastania w latach, 

mądrości i wierze” 

– poniedziałek (22.10.) „Modlimy się o pomoc Bożą dla Osób chorych, 

samotnych i w podeszłym wieku”. Dzień Sakramentu Pokuty, Adoracji 

Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo misyjne. 

 We wtorek (23.10.) Duszpasterze i nasi Parafianie zebrali się przy 

kaplicy na Górze Piasku, gdzie powitali i przyjęli Obraz Jezusa 

Miłosiernego o godz. 17:15 i w uroczystej procesji ulicami Batorego, 

Moździerzowców, Jagiellońską i Wolności poprowadzili do kościoła p.w. 

św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. Po obu stronach ulic, przez które 

szła procesja, płonęły znicze. 

 W kościele p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej od godz. 

18:40 aż do rana dnia następnego trwało nabożeństwo: ks. Biskup 

Grzegorz Kaszak celebrował Mszę św. o godz. 19:00; potem było 

ucałowanie relikwii błogosławionego Jana Pawła II i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu a o godz. 22:00 Msza św. była odprawiana 

przez Księży Rodaków i Kapłanów, którzy wcześniej pracowali w naszej 

parafii. Następnie dwugodzinną Adorację Najświętszego Sakramentu 

poprowadziła Wspólnota „ Metanoia”, a całonocne czuwania 

zorganizowały Róże Różańcowe. W dniu 24-go października o godz. 7:00 

odprawiona została Msza św. dla Chorych i Seniorów z udzieleniem 

Sakramentu Namaszczenia (240 osób przyjęło ten Sakrament); o godz. 



12:00 – Mszy św. dla Dzieci Młodzieży i Nauczycieli przewodniczył ks. 

Arcybiskup – Stanisław Nowak. Ks. Arcybiskup poświęcił też nowy witraż 

św. Elżbiety Węgierskiej Jadwigi Królowej ufundowany przez 

anonimowego Darczyńcę. Po koronce do Bożego Miłosierdzia i Mszy św. o 

Bożym Miłosierdziu ( od godz. 15:00 do godz. 17:00 ) nastąpiło uroczyste 

pożegnanie Obrazu Jezusa Miłosiernego na placu przed kościołem. Na 

pamiątkę zostały w Parafii św. Elżbiety Węgierskiej  relikwie 

błogosławionego Jana Pawła II. Te Święte Dni zostaną na długo w pamięci i 

sercach całej naszej społeczności. 

 W przedostatnią niedzielę października odbyło się tradycyjne 

liczenie parafian uczestniczących we Mszach świętych. W tym dniu w 

naszym kościele było 1486 osób, czyli 21% mieszkańców. Na specjalnych 

uroczystościach jest ich znacznie więcej. 

LISTOPAD 2012 

 Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypadły w 

tym roku na I czwartek i I piątek miesiąca. 1-go listopada odbyła się o 

godz. 15:00 dodatkowa specjalna Masza św. na cmentarzu w Szczakowej, a 

po niej procesja wśród grobów z modlitwą różańcową za Zmarłych. 

 W niedzielę (4.11.) – po Mszy św. wieczornej wierni obejrzeli w 

kościele film pt. „Ja Jestem”, a po nim spotkali się z Reżyserem tego 

świadectwa o cudzie obecności Jezusa w Eucharystii. 

 W Narodowe Święto Niepodległości (11.11.), które wypadło w 

niedzielę modliliśmy się za tych samych, którzy życie za Polskę oddali, a 

także za tych, którzy w trudzie budowali jej niepodległy byt. 

 Od 16-go do 18-go listopada trwały „Dni Parafii Szczakowej” – w 

piątek (16.11) przed południem pani Iwona Brandys – historyk sztuki 

przybliżyła Dzieciom i Młodzieży kolejne tajemnice naszego zabytkowego 

kościoła. Wieczorem po Mszy św. obejrzeliśmy film na temat modlitwy 

Ojca Świętego Jana Pawła II, a po nim usłyszeliśmy świadectwo grającego 

w tym filmie , pochodzącego z Jaworzna trenera – Roberta Jończyka. 

 W sobotę (17.11) w dniu św. Elżbiety Węgierskiej kazania wygłosił 

ks. Andrzej Błażkiewicz – misjonarz w Brazylii, który przygotowuje się na 

misje do Chin. Wieczorem odbyło się spotkanie na temat ewangelizacji. W 

tym dniu mogliśmy oglądać od wewnątrz dach kościoła i sprawdzać 

tabliczki z nazwiskami Ofiarodawców. 

 W niedzielę (18.11.) przeżywaliśmy zewnętrzną uroczystość 

świętej Elżbiety Patronki Parafii. Uroczystej Eucharystii o godz. 11:30 

przewodniczył nasz Rodak – Ojciec Zenobiusz Żak z Zakonu Ojców 

Bernardynów, który obchodził w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Uroczysta 

procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła  zakończyła się 

Mszą św. odpustową. Po nabożeństwie Parafianie zostali zaproszeni na 

„słodką niespodziankę”. Ostatnim wydarzeniem tego dnia było specjalne 

Nabożeństwo z modlitwą za Zmarłych – na Cmentarzu Szczakowskim, na 

którym to nabożeństwie były wyczytywane nazwiska Osób zmarłych w 

ostatnim roku kościelnym, a ich bliscy zapalali znicze przy ołtarzu i 

zanosili na ich groby. 

 Uroczystością Chrystusa Króla – 25-go listopada 2012 r. – 

zakończył się Rok Kościelny. 

GRUDZIEŃ 2012 

 Pierwszą niedzielą Adwentu (2.12.) rozpoczęliśmy 13 rok nowego 

tysiąclecia wiary, którego hasłem są słowa: „Byś solą ziemi”. Roraty 

odbywały się codziennie o godz. 6:30, a w czwartki i I piątek o godz. 16:00. 

Tradycyjnie uczestniczyły w nich przede wszystkim Dzieci 

przygotowujące się do I Komunii św. i ich Rodzice. Codzienna procesja z 

lampionami okrążała wnętrze ciemnego kościoła, stwarzając atmosferę 

oczekiwania na Wielką Tajemnicę. 



 Intensywne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia 

rozpoczęło się w kościele od pierwszego czwartku: modlitwą o powołania 

kapłańskie i zakonne wraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu. W tym 

dniu przyszedł do Dzieci po Mszy świętej św. Mikołaj. W pierwszy piątek 

była dodatkowa Masza św. „Roratnia” o godz. 16:00jak zwykle w intencji 

dobroczyńców Parafii. 

 W pierwszy piątek rozpoczęły się o godz. 19:00 Rekolekcje 

Adwentowe. Poprowadził je egzorcysta Diecezji Koszalińsko – 

Kołobrzeskiej ks. Radosław Siwiński wraz z Grupą Ewangelizacyjną. W 

ramach Rekolekcji w Uroczystościach Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w sobotę (8.12.) o godz. 19:00 przeżyliśmy 

niezwykłe Nabożeństwo Lurdzkie z indywidualnym błogosławieństwem 

Najświętszym Sakramentem, a niedzielę (9.12.) – od godz. 16:00 do godz. 

18:00 Wielką Modlitwę o uzdrowienie. Natomiast w poniedziałek (10.12) 

– odbyła się Spowiedź Dorosłych, Młodzieży i Dzieci, oraz Msze św. z 

błogosławieństwem rekolekcyjnym. 

 Przez 4 tygodnie Adwentu nabywaliśmy poświęcone opłatki, 

świece na stół wigilijny, kalendarze na rok 2013, oraz kartki świąteczne – 

ofiary złożone przy tej okazji były przeznaczone dla potrzebujących lub 

dla Parafii. Przynosiliśmy paczki z trwałą żywnością, składaliśmy ofiary do 

puszki z napisem „Mogę, chcę pomóc”. Za świece z całej Diecezji na jej 

konto wpłynęło 2400 zł. 

 Diecezjanie zostali zaproszeni na spotkanie Rodziny Radia Maryja, 

które odbyło się 15-go grudnia w sosnowieckiej Bazylice  Katedralnej. 

Natomiast w niedzielę (16.12.) o godz. 16:00 na ostatniej w tym roku Mszy 

św. dla Małżeństw spotkały się Rodziny z całego Jaworzna pozostające pod 

opieką ks. Proboszcza – Józefa Guta. 

 Święta Bożego Narodzenia rozpoczęły się w tym roku w 

poniedziałek Wigilią w gronie rodzinnym w domach, a po niej uroczystymi 

Nieszporami o godz. 23:30 i wreszcie „Pasterką” o godz. 24:00 na której 

kościół zawsze „pęka w szwach”. Po uroczystym błogosławieństwie Księża 

przynieśli wszystkim opłatki, byśmy jak w domu rodzinnym mogli 

powiedzieć sobie wzajemnie dobre słowa, a potem złożyć życzenia Bliskim 

i Sąsiadom z naszej Parafialnej Rodziny. W Boże Narodzenie usłyszeliśmy 

piękne życzenia: 

 „Niech Ten Nowo Narodzony Boży Syn 

 oświeca drogi Waszego życia, 

 obdarza wszelkim błogosławieństwem 

 oraz pomaga życie czynić szczęśliwym 

 i pełnym sensu. Szczęść Boże wszystkim !”. 

 W Uroczystość św. Szczepana, pierwszego Męczennika tradycyjnie 

składaliśmy ofiary na Uczelnie katolickie. W obydwa dni świąteczne 

szczególną atrakcją dla Dzieci była „Żywa Szopka” kolejny raz 

przygotowana przy pomocy pana Tadeusza Kaczmarka, pani Mieczysławy 

Gondek, państwa Zofii i Stanisława Gołasów oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Ofiary składane przy szopce były przeznaczone na Ferie Zimowe 

dla Dzieci z naszej Parafii. 

 Gospodarz Parafii ks. Proboszcz Józef Gut serdecznie podziękował 

wszystkim, którzy się przyczynili do pięknego przezywania czasu 

Adwentu i Świąt. Ks. Rafałowi i ks. Andrzejowi z Młodzieżą za ustrojenie 

choinek, ks. Robertowi za przygotowanie Nabożeństwa przed Pasterką; 

panu Edwardowi Malarczykowi z ekipą stolarzy za zrobienie i 

zamontowanie nowych szopek, panu Leśniczemu za ofiarowane choinki, 

Firmie „Enion” za bezpłatne oświetlenie choinek na zewnątrz kościoła; 

państwu Stańczakom za troskę o kwiaty, jak również wszystkim innym 

Osobom które bezinteresownie służą Parafii. 

 W ostatnią niedzielę roku 2012 – Niedzielę Świętej Rodziny 

(30.12.) odbyło się Spotkanie Parafian przy ognisku. Po Mszy św. o godz. 

11:30 dzieliliśmy się opłatkiem zaśpiewano kolędy, było kosztowanie 

potraw wigilijnych z polowej kuchni oraz poczęstunek ciastem, kawą i 



herbatą. Równocześnie na estradzie odbywały się występy artystyczne 

Dzieci i Młodzieży. 

 Parafialne Spotkanie Opłatkowe zorganizowane zostało pod 

hasłem „ Zachowujcie niedzielę, a niedziela zachowa waszą rodzinę” ( z 

listu Biskupów) przez Środowisko Rodzin z Jaworzna Ruch Spotkań 

Małżeńskich. 

 Rok 2012 był dla naszej Parafii czasem wyjątkowego Bożego 

błogosławieństwa. Wykonane zostały poważne prace: zamontowano na 

budynku Plebanii nowy dach – pasujący do dachu kościoła, 

przeprowadzono modernizację poddasza. Dzięki ofiarności Parafian 

wszystkie płatności za dach kościoła zostały uregulowane w terminie. W 

grudniu przeprowadzono remont wnętrza plebanii, remont biblioteki, a 

także uporządkowano księgozbiór. Dzięki anonimowym darczyńcom w 

kościele zamontowano dwa nowe witraże. Został wyasfaltowany teren 

parkingu przed kościołem oraz obok plebanii. 

 Dziękujemy za to Panu Bogu i naszym Księżom. 

W tym roku pracowali w Parafii Szczakowa: 

 ks. Józef Gut – Proboszcz 

 ks. Rafał Stępniewski 

 ks. Michał Langer – do września 2012 r. 

 ks. Andrzej Nackowski – od września 2012 r. 

 ks. Robert Żwirek – penitencjarz diecezjalny 

 ks. Stanisław Ściera – gościnnie (Senior) 

 Serdecznie im dziękujemy. Szkoda, że z tych wszystkich Darów 

Pana Boga i ofiarnej, bezinteresownej pracy wielu ludzi korzystało 

regularnie, jak mówią statystyki w 2012 tylko 21% ogółu Parafian. 


