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STYCZEŃ 2014 

 

 Nowy Rok 2014 rozpoczął się Świętem Bożej Rodzicielki Maryi w 

środę (1.01.). W tym dniu od naszych Duszpasterzy na wszystkich Mszach 

św. usłyszeliśmy takie życzenia: 

 „Nie widzą Ciebie moje oczy, 

 Nie słyszą Ciebie moje uszy, 

 A jesteś światłem mej pomroczy, 

 A jesteś śpiewem mojej duszy – pisał Leopold Staff. 

 Oby On Wcielone Słowo, był światłem na Waszej życiowej drodze. 

 Oby był także źródłem radości i pokoju, siły i męstwa i niesłabnącej 

nadziei”. 

 Właśnie męstwa i nadziei potrzeba nam najbardziej, żeby 

zrealizować Boży plan. A już w drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

(5.01.) gościliśmy w naszym kościele zespół  „Pielgrzymi” z Olkusza, który 

wystąpił po Mszy św. o godz. 18:00. 

 W poniedziałek (6.01.) w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 

Trzech Króli  o godz. 11:30 w procesji od groty Matki Bożej do Kościoła szli 

Trzej Królowie, orszak rycerzy i dam dworu. Natomiast od godz. 9:00 do 

14:00 mogliśmy oglądać przy naszej świątyni „żywą szopkę”. 

 

 Święto Chrztu Pańskiego w niedzielę (12.01.) było okazją do 

przypomnienia wiernym, jak wielką rolę mają Rodzice Chrzestni: biorą oni 

na siebie odpowiedzialność za rozwój religijny chrześniaków, a więc sami 

muszą być wierzący i praktykujący. Nie mogą być rodzicami chrzestnymi 

ani świadkami bierzmowania czy ślubu; katolicy żyjący w związkach 

niesakramentalnych czy w tzw. „związkach wolnych”. 

 Skończył się okres Bożego Narodzenia, ale trwało nadal 

kolędowanie. W piątek (17.01.) odbył się koncert kolęd pt. „A wczora z 

wieczora” – zespołu „Szczakowianki” w Domu Kultury w Szczakowej. W 



niedzielę (19.01.) gościliśmy Chór Kameralny „Getsemani” działający przy 

parafii św. Barbary w Jaworznie, a po Mszy św. o godz.11:00 kolędowały 

Dzieci z zespołu wokalnego „Mały Minstrel”, oraz teatr „NoName” z 

Gimnazjum nr 7 w Szczakowej. 

 Natomiast w kolejną niedzielę (19.01.) odprawiona została 

specjalna Msza św. dla Małżeństw i Rodzin z całego Jaworzna. A we wtorek 

(28.01.) kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie; w czasie Eucharystii 

zbierano ofiarę na cele ewangelizacji. 

 26-go stycznia gościła w naszej Parafii Pani Joanna Śliwińska, która 

jako osoba świecka wyjeżdża na misje do Ameryki Południowej. W tym 

dniu zbieraliśmy ofiarę do puszek na cele misji. 

 Od końca grudnia 2013 r. do 22-go stycznia 2014 r. trwała w Parafii 

wizyta duszpasterska – Kolęda. Duszpasterze podziękowali wiernym za 

gościnność, życzliwość i ofiary składane przy tej okazji. 

 Od środy (22.01.) parafianie z ul. Ujejskiego zabrali do swych 

domów wędrujący obraz Marki Bożej. 

LUTY 2014 

 W pierwszą niedzielę miesiąca (2.02.) przypadło w tym roku Święto 

Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Ofiarę do puszek 

zbieraliśmy na wsparcie zakonów klauzurowych. Przy okazji poproszono 

Parafian o przekazanie 1% z rozliczenia rocznego podatku dochodowego 

na „Świetlicę Mapet”, żeby więcej dzieci mogło korzystać z zajęć i 

wypoczynku. 

 Zakończyły się „Ferie z Mapetem”, w których uczestniczyło ponad 

30 Dzieci. Ten piękny czas przygotowali dla Dzieci ks. Grzegorz 

Mirosławski oraz Wychowawcy i Wolontariusze. 

 Bardzo ucieszyliśmy się, że w naszym kościele zostało 

zamontowane ogrzewanie w ławkach – bezpieczne i automatycznie 

sterowane. Maty grzewcze latem będą służyć jako poduszki. Instalację 

sfinansujemy, przekazując co tydzień dodatkową 1 złotówkę na ofiarę, co w 

ciągu roku wyniesie 50 zł od osoby. Na ten „wdowi grosz” na pewno będzie 

stać każdego z Nas. 

 We wtorek (11.02.) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Chorych 

– modliliśmy się za chorych z naszej Parafii i za ludzi, którzy im pomagają. 

Małżeństwa i Rodziny z Jaworzna miały swoją specjalną Mszę św. przy 

relikwiach św. Joanny Beretty Molli w niedzielę (16.01) o godz. 16:00. 

Następnie 25-go lutego została odprawiona w naszej świątyni kolejna Msza 

św. z modlitwą o uzdrowienie, a po Mszy św. było poświęcenie wody, oleju 

i soli. 

 Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało apel do 

Wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby 28 luty b.r. stał się dla nas 

dniem modlitwy i postu w intencji pokojowego rozwiązania 

dramatycznego konfliktu na Ukrainie. W związku z apelem księży 

Biskupów w naszym kościele od godz. 7:30 do godz. 18:00 trwała adoracja 

Najświętszego Sakramentu i modlitwy wiernych. 

 W lutym zakończyła się trwająca ponad 3 lata wędrówka po naszej 

Parafii Obrazu Marki Bożej Nieustającej Pomocy. Parafianie zostali 

zachęceni do indywidualnego zabierania Maryjnej Ikony do swoich domów 

i do modlitwy w najważniejszych dla siebie sprawach. Od wizyty Obrazu 

Marki Bożej Nieustającej Pomocy wiele rodzin modli się codziennie za 

swoją Parafię i księży w niej pracujących ( 3 x Zdrowaś Maryja i 3 x Chwała 

Ojcu ). 

 W lutym b.r. wierni zostali zachęceni do podpisywania apelu o 

referendum decydującym o przyszłości Lasów Państwowych, oraz o to 

żeby zakup „polskiej ziemi” przez Obcokrajowców był możliwy dopiero 

wówczas, gdy średnia pensja w Polsce będzie porównywalna do pensji w 

innych krajach Unii Europejskiej. 

 Zaczęły się przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II. 

Parafianie i goście zostali zaproszeni do przygotowania swoich świadectw 



ze spotkań z Ojcem Świętym przesłania materiałów na adres: 

diecezja@diecezja.sosnowiec.pl 

MARZEC 2014 

 W niedzielę 2-go marca 2014 r. rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu pod hasłem „Kochająca matka zawsze trzeźwa”, a w 

środę 5-go marca w „Środę Popielcową” weszliśmy w święty czas 

Wielkiego Postu. W pierwszy czwartek, pierwszy piątek i w pierwszą 

sobotę uczestniczyliśmy w wielogodzinnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu, modląc się o potrzebne łaski dla naszej wspólnoty. W 

pierwszy piątek pierwszą Drogę Krzyżową o godz. 16:30 odprawiły dzieci, 

a o godz. 17:30 odprawiona została Droga Krzyżowa dla Dorosłych i 

Młodzieży, a potem Msza św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, o 

godz. 19:00. W Drodze Krzyżowej uczestniczyła młodzież pracująca i 

studenci. Taki był przebieg nabożeństw w piątki przez cały okres Wielkiego 

Postu. 

 Od niedzieli (9.03.) o godzinie 17:15 były odprawiane Gorzkie Żale 

z kazaniem pasyjnym. W tym dniu zebrano 700 zł na ofiarę przeznaczoną 

na Kościoły Misyjne. 

 W niedzielę (16.03.) Małżeństwa i Rodziny z całego Jaworzna 

spotkały się na „swojej” Mszy św. o godz. 16:00 zakończonej 

indywidualnym błogosławieństwem, a we wtorek (25.03.) odbyła się o 

godz. 18:00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Przypadła ona na 

uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, a wcześniej o 

godz. 16:00 na Mszę św. przyszli Parafianie, którzy chcieli złożyć 

przylecenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zostali Oni zapisani wg 

złożonych w kościele deklaracji w Parafialnej księdze modlitw za Dzieci 

Nienarodzone. 

 Zaczęły się zapisy na Wakacyjne Rekolekcje Oazowe. Trwała akcja 

„Rodzina – Rodzinie”; akcja Skarbonek Wielkopostnych, zakup 

„paschalików” i kartek świątecznych. Do końca marca w ramach 

ogólnopolskiej akcji Paczka dla Ukrainy  każdy zainteresowany mógł 

przesłać bezpłatnie paczkę z żywnością i odzieżą dla wybranej ukraińskiej 

rodziny (tę akcję organizowała „Caritas”). 

 Od 28-go marca do 30-go marca miał miejsce kolejny Weekend 

Małżeński. Tematem tych rekolekcji był dialog w małżeństwie i rodzinie ( 

organizowała go m.in. pani Małgorzata Kędziorska). 

 W sobotę (29.03.) rozpoczął się w naszej parafii czas Rekolekcji 

Wielkopostnych dla Dorosłych. Po Mszy św. o godz. 18:00 uczestniczyliśmy 

w Koncercie Wielkopostnym w wykonaniu wrocławskich  muzyków: Jarka 

Moczulskiego – śpiew i Maciej a Nestora – instrumenty klawiszowe i 

elektronika. Koncert był poświęcony Misterium Męki Pańskiej i 

Zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. 

 Tematem tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych były słowa: 

„Zatrzymaj się… choć na chwilę!”. Prowadził je ks. Adam Jabłoński, kapelan 

więzienny w Czerwonym Borze, założyciel ośrodka dla bezdomnych 

„Przystanek w drodze”. 

KWIECIEŃ 2014 

 Rekolekcje Wielkopostne dla Dzieci i Młodzieży odbyły się w naszej 

Parafii w dniach od 6-go kwietnia do 9-go kwietnia 2014 r. prowadziły je 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Miłosierdzia z Łagiewnik. 

 Cały czas trwały przygotowania do Świąt Wielkanocnych, 

Parafianie nabywali paschaliki i kartki świąteczne, palmy a także chlebki na 

stół wielkanocny wykonane przez dzieci  z Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego. Wierni przynosili do kościoła żywność, z której zrobiono 

paczki dl potrzebujących rodzin, składali ofiary pieniężne do puszki „Mogę, 

chcę pomóc”, oraz ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Panie z „Caritas” i 

Wolontariusze z miejscowych szkół włączyli się w zbiórkę żywności w 

sklepie „Biedronka”. 
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 W przedostatni piątek Wielkiego Postu (11.04.) o godz. 19:00 

przeszliśmy specjalną Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii: Wolności, 

Ujejskiego, Kazimierza Wielkiego, Sosnową, Daszyńskiego, Kolejarzy i 

Jagiellońską. Krzyż nieśli przedstawiciele wszystkich grup wiekowych a 

oprawę modlitewno – muzyczną przygotowała młodzież. 

 W Niedzielę Palmową w procesji od Krzyża Misyjnego, gdzie 

nastąpiło poświęcenie palm wraz z Księdzem szły dzieci przebrane za 

Apostołów i Niewiasty Jerozolimskie oraz wszyscy wierni. 

 W Wielki Czwartek (17.04) w dniu ustanowienia Eucharystii i 

Sakramentu Kapłaństwa – zgromadziliśmy się na Mszy św. Wieczerzy 

Pańskiej, a potem adorowaliśmy Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22:00. O 

godz. 21:00 odbyła się specjalna adoracja przygotowana przez Młodzież. 

 W Wielki Piątek (18.04.) po ostatnich w Wielkim Poście Drogach 

Krzyżowych i rozpoczęciu o godz. 15:00 Nowenny do Bożego Miłosierdzia 

przyszliśmy do Kościoła, by przeżyć niezwykłą adorację Krzyża i złożyć 

ofiary przeznaczone na Boży Grób w Jerozolimie. Przez całą noc z piątku na 

sobotę w kościele przebywała spora liczba wiernych. Jedni się modlili inni 

korzystali z Nocy Konfesjonałów. 

 W Wielką Sobotę (19.04.) – w trzeci dzień „Triduum” przed 

południem święciliśmy pokarmy. Natomiast wieczorem wzięliśmy udział w 

wielkanocnych obrzędach Wielkiej Soboty. 

 Uroczysta Procesja Rezurekcyjna i Msza św. o godz. 6:30 w 

Niedzielę Wielkanocną (20.04.) były finałem tego pięknego świętowania. W 

drugi dzień Świąt Wielkanocnych na Mszach św. składaliśmy ofiary na 

uczelnie katolickie w Polsce. 

 W poświąteczny wtorek (22.04.) odbyła się kolejna Msza św. o 

ozdrowienie, a w sobotę (26.04.) o godz. 8:30 na specjalnej Mszy św. 

Seniorzy otrzymali Sakrament Namaszczenia Chorych. W tym samym dniu 

o godz. 21:00 rozpoczęło się w naszym kościele wielkie Czuwanie w wigilię 

Uroczystości Bożego Miłosierdzia i w przeddzień kanonizacji 

bł. Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII. 

 W Niedzielę Bożego Miłosierdzia mogliśmy wspólnie w kościele na 

dużym ekranie oglądać transmisję z uroczystości na Placu św. Piotra w 

Rzymie. Serdeczne podziękowania należą się Konsorcjum Telewizji 

Internetowej STREAM TV56 pod kierownictwem pana Andrzeja 

Wiśniewskiego za umożliwienie transmisji. Uczestnicy Mszy św. mogli też 

odebrać w tym dniu „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”. Płomień zapalony 

przez samego Jana Pawła II w grudniu 2003 r. a rozesłany z Łagiewnik do 

wszystkich diecezji i parafii, by w ten sposób doświadczyć blasku Bożego 

Miłosierdzia, w którym jak mówił Ojciec Święty: „świat znajdzie pokój, a 

człowiek szczęście”. 

 Przez cały kwiecień prawie nie wychodziliśmy z kościoła – to był 

naprawdę Święty Czas, za który duszpasterze parafianom a parafianie – 

kapłanom. 

MAJ 2014 

 Miesiąc maj 2014 r. rozpoczął się pierwszym czwartkiem, 

pierwszym piątkiem i pierwszą sobotą. W sobotę (03.05.) obchodziliśmy 

Uroczystość Matki Bożej – głównej patronki Polski, a jednocześnie rocznice 

Konstytucji 3-go maja – święto narodowe. Natomiast w niedzielę (4.05.) 

modliliśmy się w intencji Kolejarzy oraz Mieszkańców Szczakowej 

zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. W tym dniu 

zostały złożone kwiaty pod pomnikiem ofiar okupacji. 

 Od początku miesiąca Parafianie brali udział w nabożeństwach 

majowych w kościele i kaplicy na Górze Piasku. W czwartek (8.05.) 

odprawiona została Msza św. w kaplicy św. Stanisława i składaliśmy 

życzenia naszemu Księdzu Seniorowi – Stanisławowi, prosząc dla niego o 

potrzebne łaski. 

 Organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” poprosiła 

szczakowskich Parafian o przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i 



elektronicznego na parking przed kościołem w dniu 9-go maja. Dochód ze 

sprzedaży „elektrośmieci” został przeznaczony na pomoc chrześcijanom w 

Nigerii. 

 W czwartą Niedzielę Wielkanocy Dzieci klas III z naszej Parafii 

przezywały rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej a w piątą Niedzielę 

Wielkanocy (18.05.) Dzieci klas II przystąpiły po raz pierwszy do Stołu 

Pańskiego na Mszy św. o godz. 11:30, a potem miały swój Biały Tydzień. 

 We wtorek (13.05.) odbyło się pierwsze w tym roku Nabożeństwo 

Fatimskie. W niedzielę (18.05.) odbyła się Msza św. dla Małżeństw i Rodzin 

a w sobotę (24.05.) Członkowie Stowarzyszenia Żywego Różańca wzięli 

udział w Pielgrzymce Dziękczynnej do Sanktuarium NMP Anielskiej w 

Dąbrowie Górniczej. 

 W niedzielę (25.05.) Parafianie zachęceni przez swoich 

Duszpasterzy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

CZERWIEC 2014  Na pierwszy dzień czerwca przypadła w tym 

roku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wraz z alumnami naszego 

Seminarium modliliśmy się na wszystkich Mszach św. o dar nowych 

powołań kapłańskich i zbieraliśmy składkę na cele Seminarium. 

 W sobotę (7.06.) naszą Parafia zorganizowała XIII Festyn 

Elżbietański. Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 10:00; były 

konkursy, zawody sportowe, pokaz chodzenia po linie, oglądanie na stacji 

w Szczakowej lokomotywy nowej generacji, występny na scenie Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych. O godz. 18:00 koncertował znany w Polsce zespół 

„Mate.O”, a o godz. 19:30 została odprawiona na estradzie przed kościołem 

uroczysta Msza św. a po niej czas uwielbienia i świadectwa prowadziła 

Wspólnota „Metanoia”. Festyn był na żywo transmitowany przez STREAM 

TV56. Na stronę Festynu weszło ponad 1000 osób. 

 

 

 

 

 

 



 

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w niedzielę (8.06.) 

prosiliśmy zwłaszcza o święte przeżycie Sakramentu Bierzmowania przez 

Młodzież naszej Parafii, a w poniedziałek (9.06.) – drugi dzień Zielonych 

Świąt obchodziliśmy Uroczystość Maryi Matki Kościoła. 

 W dniu 12-go czerwca zgodnie z rozporządzeniem Stolicy 

Apostolskiej obchodziliśmy po raz drugi liturgiczne święto Jezusa 

Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

 W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (15.06.), która kończy okres 

Komunii , ks. Biskup zaprosił diecezjan na Plac Papieski w Sosnowcu aby 

złożyć dziękczynienie Panu Bogu za dar Świętego Papieża w 15-tą rocznicę 

Jego pielgrzymki do Sosnowca. W poniedziałek (16.06.) ks. Biskup 

Ordynariusz w czasie Mszy św. o godz. 17:00 udzielił Młodzieży klas Iii 

gimnazjum – Sakramentu Bierzmowania. Jako „dar ołtarza” Młodzież 

ofiarowała ornament do sprawowania Eucharystii. 

 W Uroczystość Bożego Ciała (19.06.) po Mszy św. o godz. 10:00 

wielka procesja przeszła ulicami: Jagiellońską, Wróblewskiego, Ariańską, 

Parkową, Kolejarzy, Kilińskiego i Kablową. Pięknie przygotowane ołtarze, 

ustrojone domy i porządek wokół mieszkań to dowód na żywą wiarę 

mieszkańców naszej Parafii. To dar dla Tego, który zawsze jest wśród nas! 

 W sobotę (21.06.) Wspólnota ‘Metanoia” zaprosiła na STREFĘ-0 na 

wielką modlitwę o jedność różnych Ruchów i Wspólnot do Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. 

W piątek (27.06.) Dzieci i Młodzież, Wychowawcy i Rodzice z okazji 

zakończonego roku szkolnego uczestniczyli we Mszach św. w kościele św. 

Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej i w kaplicy św. Stanisława na Górze 

Piasku. 

 W Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – patronki 

miasta Jaworzna (28.06.) parafianie zostali zaproszeni do Sanktuarium na 

Osiedlu Stałym na Mszę św. odpustową w 15-lecie koronacji obrazu i 30-

lecie istnienia Parafii. Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz. 



 W Uroczystość św. Piotra i Pawła -  w niedzielę (29.06.) 

Parafianie modlili się na Mszach św. w intencji Ojca Świętego – Franciszka 

jak również za ks. Biskupa Piotra Skuchę w dniu Jego Imienin. Niedzielna 

ofiara została przeznaczona na Stolicę Apostolską. Na Mszy św. o godz. 

11:30 Dzieci, które wykonały „Albumiki niedzielne”, świadczące o ich 

udziale w nabożeństwach otrzymały nagrody. 

 Po południu MCKiS oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta 

Jaworzna – koło Szczakowa urządziły Festyn Rodzinny „W rocznicę 

Grunwaldu”. Rozpoczął się on Mszą św. w kościele o godz. 16:00 potem 

złożono kwiaty pod pomnikiem Grunwaldu. Następnie zaczęły się gry i 

zabawy, występy artystyczne oraz poczęstunek, które miały miejsce na 

placu przy Domu Kultury w Szczakowej. 

 Przez cały czerwiec trwały nabożeństwa do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa a w niedzielę (29.06.) odbyła się ostatnia przed 

wakacjami dla Parafian i Gości Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. 

LIPIEC 2014 

 W czasie wakacji odbywały się w kościele Msze św. i nabożeństwa 

stałe: 

 we wtorki: Nabożeństwa do św. Elżbiety Węgierskiej 

 w środy: Nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

 w piątki: Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia 

  a dniach 13-go lipca i 13-go sierpnia Nabożeństwa Fatimskie w 

intencji Ojca  Świętego, Ojczyzny i Radia Maryja. 

 W niedziele(27.07.)  zostały poświęcone pojazdy mechaniczne z 

racji obchodzonego w tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa. Kierowcy 

złożyli ofiarę w kwocie 1300 zł na zakup pojazdów dla misjonarzy. 

 Katolicka organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przysłała 

oficjalne podziękowanie Parafianom, którzy w maju b.r. wsparli jej 

działania, ofiarując zużyty sprzęt radiowo – telewizyjny. 

 Wierni poparli swymi podpisami obywatelski projekt „Ustawy o 

klauzuli sumienia pacjenta” (6.07.), a także wystąpili w obronie życia i 

człowieka prześladowanego (prof. Chazana)(13.07.), podpisując stosowną 

listę. 

SIERPIEŃ 2014 

 W dniu 7-go sierpnia zatrzymali się w naszej Parafii na nocleg 

Pielgrzymi z Oświęcimia. Przysłali oni podziękowania Parafianom i dowód 

życzliwości ofiarowali za nas Mszę św. na Jasnej Górze. 

 Od 8-go sierpnia do 13-go sierpnia odbywała się Jaworznicka 

Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę. Ci, którzy nie mogli wziąć udziału 

w tych rekolekcjach w drodze, mogli zapisać się do Grupy w charakterze 

„Duchowego pielgrzyma”, który otrzymywał legitymację i przewodnik z 

rozważaniami, na każdy dzień. 

 W dniach od 4-go sierpnia do 15-go sierpnia 2014 r. Dzieci z naszej 

Parafii (ponad 50 osób) odpoczywały na Kolonii w Zakrzewie koło Kalwarii 

Zebrzydowskiej pod opieką ks. Grzegorza i Wychowawców, którzy 

poświęcili dla nich część swoich wakacji. Wyjazd na kolonie został 

sfinansowany z wpłat przekazanych przez Miasto, Firmy, Osoby Prywatne i 

dochód z Festynu Elżbietańskiego. Film z kolonii dostępny w linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=QROjg5gFCp0&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QROjg5gFCp0&feature=youtu.be


 W sierpniu przezywaliśmy kilka ważnych uroczystości kościelnych. 

W środę (6.08.) obchodziliśmy Święto Przemienienia Pańskiego a w piątek 

(15.08.) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszach 

św. zostały poświęcone zioła i owoce z tegorocznych zbiorów. 

 Szczególnie uroczyście obchodziliśmy w tym roku Uroczystość 

Matki Bożej Częstochowskiej. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 

ustanowiło dzień 26-go sierpnia dniem modlitwy za prześladowany 

Kościół na Bliskim Wschodzie. Biskupi polscy skierowali do wiernych Apel 

wzywający ich do uczestnictwa w Maszy św. i podjęcia praktyk pokutnych, 

aby w ten sposób wyrazić jedność z cierpiącymi braćmi w Iraku, Syrii i 

Palestynie, o co błagał Polaków Ojciec Święty Franciszek oraz Katolicki 

Patriarcha Babilonii obrządku chaldejskiego. Solidaryzując się z 

prześladowanymi chrześcijanami polscy katolicy złożyli ofiary w Święto 

Matki Bożej Częstochowskiej na pomoc dla nich. 

 W czasie wakacji zbieraliśmy również pieniądze na rozpoczęty 

remont wikarówki, na opał na zimę; zorganizowano też aukcję „wyprawek 

szkolnych” dla dzieci z biedniejszych rodzin. 

WRZESIEŃ 2014 

 Dnia 1-go września 1914 r. decyzją księcia kard. Adama Stefana 

Sapiechy została powołana do istnienia Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w 

Szczakowej jako filia Parafii św. Wojciecha. W 100-lecie tej uroczystości 

dziękowaliśmy dobremu Bogu za wszelkie łaski, którymi nas przez te lata 

obdarzał i prosiliśmy go o dalsze błogosławieństwa dla Dzieci, Młodzieży i 

Dorosłych. 

 Po wakacjach 1-go września Dzieci i Młodzież uczestniczyły we 

Mszach św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8:00 i 18:00. 

 Dzieci zostały zaproszone do udziału w Konkursie z nagrodami na 

temat: „Moja Parafia w Szczakowej”. Prace zostały wystawione przy ołtarzu 

Bożego Miłosierdzia, a wyniki konkursu zostały podane w dniu 14-go 

września po Mszy św. o godz. 11:30. 

 Ks. Grzegorz Mirosławski zaprosił Młodzież zainteresowaną 

wspaniała przygodą z Jezusem na piątkowe Spotkania Oazowe po Mszy św. 

o godz. 18:00 w salce Mapetu na wikarówce. 

 Rozpoczął się Konkurs Niedzielnych Albumów dla Dzieci z 

Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Przez cały rok dzieci, które uczestniczą 

w niedzielnej Mszy św., będą otrzymywać obrazki, które posłużą do 

wykonania albumów. Konkurs zakończy się w czerwcu 2015 r. 

 Od września w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godz. 16:00 

będzie dodatkowa Msza św. dla rodzin. 21-go września na takiej Mszy św. 

spotkały się Rodziny, które pragną być „Bogiem silne”. We wtorek (23.09.) 

odbyła się pierwsza po wakacjach Msza św. o uzdrowienie. 

 Młodzież gimnazjalna pod opieką ks. Pawła Tracza rozpoczęła 

przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zgodnie z 

ustaleniami Episkopatu – Młodzież niezależnie od szkoły, do której 

uczęszcza – Sakrament Bierzmowania otrzymuje w rodzinnej Parafii. 

 Ks. Biskup Grzegorz Kaszak zaprosił Młodych Diecezji 

Sosnowieckiej na Wielkie Spotkanie w Olkuszu, które będzie odbywać się w 

dniach od 26-go września do 28-go września, a które zakończy się 

„Marszem dla Życia i Rodziny”. 

 W 100-lecie istnienia naszej Parafii zainstalowaliśmy w kościele 

nowoczesne ogrzewanie ławkowe a także kończymy montowanie witraży 

(ostatnio został zamontowany witraż św. Michała Archanioła). Pozwoli to 

w przyszłości myśleć o dostosowaniu wnętrza budynku do zamysłu jego 

Fundatorów. Rozpoczęliśmy również modernizację instalacji elektrycznej i 

nagłośnieniowej. Najważniejszym projektem najbliższych lat będzie jednak 

generalny remont wikarówki który pozwoli ujednolicić kompleks 

budynków należących do Parafii. Wszystko zależy od ofiarności Parafian i 

ewentualnych sponsorów. 

 W ostatnią niedzielę września (28.09.) należy odnotować dwa 

wydarzenia: 



1) Ojciec Święty Franciszek ustanowił niedzielę 29-go września Dniem 

Modlitwy całego Kościoła w intencji Zgromadzenia Ogólnego 

Synodu Biskupów poświęconego wyzwaniom duszpasterskim 

wobec rodziny. Nasza modlitwa jest ważna tym bardziej, że w 

polskim Parlamencie ma się odbyć głosowanie nad ustawą, która w 

tytule głosi ochronę kobiet przed przemocą, a naprawdę może 

doprowadzić do zgorszenia nawet małych dzieci. 

2)  Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast; ludzie w 

wielu krajach świata gromadzą się jednocześnie o godz. 15:00 na 

wspólnej modlitwie. Wierni z naszej Parafii zostali 28-go września 

zaproszeni do naszego kościoła na godz. 15:00 na modlitwę do 

Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. Grzegorz z Młodzieżą 

Oazową. Modliliśmy się za prześladowanych Chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. 

PAŹDZIERNIK 2014 

 Rozpoczął się czas Nabożeństw Różańcowych – w kościele o godz. 

17:15, a w kaplicy na Górze Piasku o godz. 17:30. 

 We wtorek (7.10.) w piątą rocznicę śmierci ks. Biskupa Adama 

Śmigielskiego modliliśmy się w intencji pierwszego Pasterza naszej 

Diecezji. 

 Kolejny sezon działalności rozpoczęła świetlica „Mapet” skierowaną 

do dzieci do dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia będą się odbywały we 

wtorki i soboty. 

 W środę 8-go października do salki „Mapetu” zostali zaproszeni 

wszyscy , którzy pragną pogłębić swoją wiarę i poszerzyć wiedzę religijną. 

Spotkania co 2 tygodnie będą prowadzić ks. Grzegorz Mirosławski i pani 

Bożena Szwajcowska. 

 W dniach od 5-go października do 9-go października w czasie 

trwania Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które jest poświęcone 

Rodzinie, modliliśmy się, aby nasze Rodziny były „Bogiem silne”. 

 W dniu Papieskim 12-go października otoczyliśmy szczególną 

pamięcią Ojca Świętego Jana Pawła II, dziękując Panu Bogu, że został On 

dołączony do grona świętych kościoła katolickiego. Złożyliśmy też ofiarę na 

„Dzieło Nowego tysiąclecia” w kwocie 1710 zł. 

 W poniedziałek (13.10.) odbyło się ostatnie w tym roku 

Nabożeństwo Fatimskie. Modląc się w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i 

Radia Maryja, szliśmy ze świecami w procesji z figurą Matki Bożej, 

odmawiając różaniec. 

 Od kilku już lat dzień 15-go października obchodzony jest jako 

Dzień Dziecka Utraconego. Został już wykonany przez rzeźbiarzy Nagrobek 

Dziecka Utraconego, który wkrótce stanie na Cmentarzu Szczakowskim. 

Ufundowany przez Parafian upamiętni 100-lecie naszej Parafii. 

 W niedzielę (19.10.) odbyło się tradycyjne liczenie Parafian. W 

naszym kościele było obecnych 1512 Osób, czyli 21% mieszkańców. Mamy 

więc świadomość że potrzeba wielkiego świadectwa katolików 

praktykujących, aby przybliżyć do Boga i Kościoła również tych, których 

nie ma pośród nas. 

 26-go października obchodziliśmy uroczystość poświęcenia 

kościoła parafialnego, modliliśmy się za Fundatorów i Budowniczych 

naszej świątyni, która została wzniesiona w latach 1898-1903. 

 Serdecznie dziękujemy pani Krystynie Doellinger za ufundowanie 

do naszego kościoła obrazu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 Parafia św. Elżbiety Węgierskiej i Wspólnota „Metanoia” zaprosiły 

Parafian i Gości na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, która została 

odprawiona w dniu 28-go października. 

 W oczekiwaniu na Święto Wszystkich Świętych trwaliśmy w 

Adoracji Pana Jezusa w piątek (31.10.) od godz. 19:30. 

 



LISTOPAD 2014 

 Uroczystość Wszystkich Świętych wypadła w tym roku w sobotę. 

Tradycyjnym zwyczajem spotkaliśmy się o godz. 15:00 na dodatkowej 

Mszy św. na cmentarzu w Szczakowej, a po niej szliśmy wśród grobów w 

procesji modląc się za Zmarłych. Klerycy naszej diecezji zbierali na 

cmentarzu ofiary do puszek na potrzeby Seminarium. 

 W Dzień Zaduszny – w niedzielę (2.11.) – ks. Biskup Grzegorz 

Kaszak w czasie specjalnej Mszy św. przed kaplicą na Cmentarzu 

Szczakowskim w obecności wielu Parafian i Gości poświęcił symboliczny 

Nagrobek Dziecka Utraconego. Wokół pomnika w tym dniu i następnych 

zapalono mnóstwo zniczy. Retransmisję tej uroczystości można było 

obejrzeć internetowej Parafii jeszcze w niedzielę wieczorem zarówno w 

Polsce i Europie, jak i w USA i Kanadzie. W modlitewnym nastroju 

trwaliśmy przez całą oktawę po Uroczystości Wszystkich Świętych, 

odmawiając w kościele Różaniec za Zmarłych i odwiedzając cmentarze. 

 W niedzielę (9.11.) zbieraliśmy ofiary przeznaczone na ratowanie 

Katedry w Sosnowcu, której dach w ubiegłym miesiącu uległ zniszczeniu 

podczas pożaru. Zebrano 6500 zł. 

 Aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości (11.11.), wierni z 

parafii w Szczakowej modlili się na czterech Mszach św. Udekorowali też 

swoje domy biało-czerwonymi flagami. 

 W dniach od 14-go listopada do 17-go listopada trwały „Dni Parafii 

Szczakowa”: 

 w piątek (14.11.) przed południem historyk sztuki pani Iwona 

Brandys odkrywała przed uczniami szkół podstawowych kolejne 

tajemnice naszego zabytkowego kościoła. O godz. 16:00 

odprawiona została Msza św. w 45 rocznicę Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Szczakowej. Natomiast o godz. 18:00 

odprawiono Mszę św. za zmarłych Fundatorów i Budowniczych 

naszej świątyni na której śpiewała „Schola Contorum Minorum” z 

Chorzowa, a po Mszy św. w jej wykonaniu usłyszeliśmy Nieszpory 

Gregoriańskie za Zmarłych ( z roku 1897). 

 w sobotę (15.11.) rano podczas Mszy św. o godz. 9:00 Seniorzy i 

Osoby chore z naszej Parafii przyjęli po raz kolejny Sakrament 

Namaszczenia Chorych. Po wieczornej Mszy św. prof. Adam 

Gedliczka i pan Krzysztof Hamiga opowiedzieli zebranym o 

przesłaniu witraży, które zaprojektowali do naszego kościoła. 

 w niedzielę (16.11.) w uroczystości odpustowe św. Elżbiety 

Węgierskiej – Patronki Parafii uroczystej Eucharystii o godz. 11:30 

przewodniczył nasz Rodak ks. Zbigniew Zięba, proboszcz w Lipnicy 

Wielkiej, który obchodził w  tym roku 25-lecie kapłaństwa. W 

czasie Mszy św. śpiewał chór „Getsemani” z Parafii na Podłężu, 

który wcześniej o godz. 11:00 wystąpił z krótkim koncertem; o 

godz. 15:00 wierni zebrali się na cmentarzu na specjalnym 

nabożeństwie za Zmarłych w ostatnim roku, a także za zmarłych 

Dobroczyńców Parafii. 

  w poniedziałek (17.11), gdy cały Kościół wspominał św. Elżbietę, 

przed południem Młodzież z okolicznych gimnazjów wzięła udział 

w grze terenowe: „Szczakowa – znana czy nieznana ?” a wieczorem 

po Mszy św. o godz. 18:00 twórca Nagrobka Dzieci Utraconych – dr 

Maciej Zychowicz opowiedział Parafianom, jak doszło do powstania 

tego dzieła stojącego na Cmentarzu Szczakowskim. Na Nagrobek 

Dziecka Utraconego zebrano na cmentarzu szczakowskim w dniu 2-

go listopada ofiar pieniężnych w kwocie na ponad 1400 zł. 

W Uroczystość Chrystusa Króla (23.11.) poświęciliśmy nas samych i 

cały świat Królowi Wszechświata u progu nowego Roku Liturgicznego. 

Jeszcze we wtorek (25.11.) odprawiona została kolejna Masza św. z 

Modlitwą o uzdrowienie. Poświęcone zostały: woda, olej i sól; ofiary 

złożono na cele Ewangelizacji. Specjalną modlitwą wierni otoczyli też 

Kolejarzy w dniu ich święta. 

 



 W pierwszą Niedzielę Adwentu (30.11.) rozpoczęliśmy 15-

ty rok nowego tysiąclecia wiary, którego hasłem są słowa: „Nawróćcie 

się i wierzcie w Ewangelię”. W tę niedzielę parafianie zachęcenie przez 

duszpasterzy wzięli udział w drugim głosowaniu na Prezydenta miasta 

Jaworzna. 

 W czasie Adwentu przygotowywaliśmy się do Świąt Bożego 

Narodzenia, nabywając święcone opłatki, świece adwentowe oraz 

kalendarze na 2015 r. z których dochód będzie przeznaczony dla 

najbiedniejszych i na cele Parafii. Można było też przygotować paczki z 

trwałą żywnością, składać ofiary pieniężne do puszki „Mogę, chcę 

pomóc” by nikt nie musiał siedzieć w Święta przy pustym stole. 

GRUDZIEŃ 2014 

 W pierwszym tygodniu Adwentu przeżywaliśmy pierwszy 

czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W pierwszy piątek 

(5.12.) Roraty były odprawiane o godz. 16:00. W sobotę (6.12.) po Mszy św. 

o godz. 18:00 przyszedł do Dzieci św. Mikołaj. Dzieci uczestniczące w 

Roratach brały udział w losowaniu figurki „Dzieciątka”, którą mogły zabrać 

do domu na 1 dzień, dostawały też obrazki ( za 17 obrazków otrzymują 

nagrodę). 

 W poniedziałek (8.12.) przezywaliśmy Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, mając możliwość uczestniczenia w 

czterech Mszach św. 

 W trzecią Niedzielę Adwentu wkroczyliśmy w okres 

bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W dniach od 

18-go grudnia do 20-go grudnia trwały w kościele Rekolekcje Adwentowe, 

które w Roku Wiary poprowadził ks. dr Wojciech Węgrzyniak z 

Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 

 Jeszcze przed Świętami w czwartą Niedzielę Adwentu małżeństwa z 

całego Jaworzna spotkały się na Mszy św. przy relikwiach św. Joanny 

Beretty –Molli. 

 W środę (24.12.) po radosnym spotkaniu wigilijnym w gronie 

Rodziny, zakończonym śpiewaniem kolęd, Parafianie i Goście przyszli na 

uroczyste Nieszpory o godz. 23:30, a potem wzięli udział w „Pasterce”. 

Wierni, którzy przystąpili do Komunii św. w nocy, mogli drugi raz przyjąć 

Chrystusa do serca w Dzień Bożego Narodzenia. Ofiara z „Pasterki” była 

przeznaczona na „Fundusz Obrony Życia”. 

 



 W pierwszy i drugi dzień Świąt Dzieci z Rodzicami mogły oglądać 

Szopkę z żywymi zwierzętami; w Święto św. Szczepana przy szopce 

Parafianie modlili się w intencjach Rodzin i młodych Małżeństw. 

 W Boże Narodzenia Duszpasterze złożyli nam następujące życzenia: 

 „Niech Nowonarodzony obdarzy Was 

 Wiarą, Nadzieją i Miłością, 

 a przede wszystkim pewnością, 

 że nigdy nie jesteśmy samotni. 

 I zawsze jest Ktoś, Kto nas kocha 

 i chce naszego dobra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W Boże Narodzenie usłyszeliśmy pierwszy komunikat o 

Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) z udziałem Papieża Franciszka – w 

Krakowie w 2016 r. Rozpoczynamy więc przygotowywania do tego 

wielkiego wydarzenia. Do naszej parafii ma przybyć około 70 uczestników 

ŚDM. 

 W Niedzielę Świętej Rodziny (28.12.) po Mszy św. o godz. 11:30, 

którą odprawiał ks. Biskup Grzegorz Kaszak rozpoczęło się przy ognisku 

spotkanie „Rodziny – Rodzinom”. Spotkanie było transmitowane na „żywo” 

przez Telewizję Internetową. Było dzielenie się opłatkiem i składanie 

życzeń, bezpośredni kontakt z ks. Biskupem i innymi Duszpasterzami, 

występy artystyczne na zaimprowizowanej scenie, wreszcie potrawy 

wigilijne z polowej kuchni i smaczne domowe ciasta z kawą lub herbatą. 

Rodziny z naszej Parafii i innych dzielnic Jaworzna były w tym dniu jedną 

wielką Bożą Rodziną. 

 Ks. Proboszcz serdecznie podziękował Rodzinom należącym do 

Ruchu Spotkań Małżeńskich za ufundowanie i przeprowadzenie spotkania, 

podziękował panu Mariuszowi Lewkowi i Pracownikom Hotelu „Pańska 

Góra” za przygotowanie gorącego posiłku, a panu Andrzejowi 

Wiśniewskiemu i jego przyjaciołom za przeprowadzenie transmisji „na 

żywo” z tego wydarzenia. Podziękowania zostały także przekazane pani 

Barbarze Socha z Córką, pani Krystynie Gładysz, państwu A.S. 

Matuszewskim za pomoc w przygotowaniu Święta Rodzin. 

 W Sylwestra (31.12.) na Mszy św. o godz. 18:00 dziękowaliśmy 

Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony rok. Przepraszaliśmy za 

wszelkie błędy i odejścia od Niego; prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo 

dla nas, naszych rodzin i całej Ojczyzny. 


