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STYCZEŃ 2015 

 Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – wypadł w 

pierwszy czwartek miesiąca. Na Msze św. przyszliśmy jak w każdą niedzielę. 

Na postanowienia noworoczne było dużo czasu: w pierwszy piątek 

(Adoracja Najświętszego Sakramentu niemal przez cały dzień), w pierwszą 

sobotę (Msza św. wynagradzająca Najświętszej Maryi Pannie o godz. 7:00, a 

o godz. 17:30 Różaniec i Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia 

Maryja) i w pierwszą niedzielę. 

 Uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.) tradycyjna procesja, na 

czele której szli Trzej Królowie wraz z orszakiem rycerzy i Dziećmi 

przebranymi za pasterzy, damy dworu, o godz. 11:30 wyruszyła spod Groty 

Matki Bożej i weszła do pełnego ludzi kościoła. Po Mszy św. ks. Robert 

Żwirek prowadził w kościele kolędowanie i zaśpiewał ułożone przez siebie 

pastorałki, akompaniując sobie na gitarze. 

 W dniu Święta Chrztu Pańskiego (11.01.) – kończącego okres Bożego 

Narodzenia, lecz świąteczne dekoracje i kolędy będą nas cieszyły aż do 2-go 

lutego. Dlatego Parafianie zostali zaproszeni na wspólne kolędowanie z 

zespołem „Szczakowianki” do Sali teatralnej Domu Kultury w Szczakowej. 

 Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych w Jaworznie 

zaprosiło do swego grona wszystkie Rodziny z trojgiem i więcej dzieci. 

Najbliższe spotkanie odbyło się w niedzielę (18.01.) w Sanktuarium Matki 

Bożej na Osiedlu Stałym, a rozpoczęła je Msza św., którą sprawował ks. 

Biskup Grzegorz Kaszak. 

 W tę trzecią niedzielę miesiąca odprawiona została również w 

naszym kościele Msza św. dla Małżeństw i Rodzin. W piątek (23.01.) 

Parafianie zostali zaproszeni do Kolegiaty św. Wojciecha w Jaworznie na 

wykład ks. Dariusza Oko pt. „Gender – zagrożenie cywilizacji 

chrześcijańskiej” a we wtorek (27.01.) odprawiona została kolejna Msza św. 

z modlitwą o uzdrowienie. 

 Od końca grudnia 2014 r. do końca stycznia 2015 r. trwała Wizyta 

Duszpasterska – Kolęda. Duszpasterze parafialni serdecznie podziękowali 

mieszkańcom za życzliwość i gościnność oraz ofiary składane przy tej 

okazji. 

 W ostatnim dniu stycznia zostaliśmy zaproszeni na Koncert 

Charytatywny do Domu Kultury w Szczakowej w celu wsparcia finansowego 

pochodzącej ze Szczakowej Małgorzaty Nieużyły (zd. Madejskiej), mamy 

dwójki dzieci, która od 2012 r. zmaga się z nowotworem złośliwym. 

 W tym dniu również odbyło się w Kolegiacie św. Wojciecha pierwsze 

spotkanie Wolontariuszy oraz Rodzin, które mają przyjąć w swoich domach 

Pielgrzymów – uczestników Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 

2016 r. 

LUTY 2015 

 Rozpoczął się czas Ferii Zimowych. W pierwszą niedzielę miesiąca 

modliliśmy się o to, by Dzieci i Młodzież dobrze go wykorzystały. 

 Natomiast w poniedziałek (2.02.) obchodziliśmy Święto Ofiarowania 

Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Ponieważ trwa Rok Życia 

Konsekrowanego otoczyliśmy szczególną modlitwą Siostry Zakonne oraz 

zbieraliśmy ofiary do puszek na wsparcie zakonów klauzurowych. 

 W środę (11.02.) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Chorych. 

Msza św., która miała się odbyć dla Seniorów z udzieleniem Sakramentu 

Chorych została przesunięta na Wielki Post. 

 W Środę Popielcową (18.02.) na wszystkich Mszach św. 

przeżywaliśmy obrzęd posypania głów popiołem. W tym dniu na godz. 

15:00 zaproszona została zwłaszcza Młodzież z powodu peregrynacji w 

naszej Parafii Znaków Światowych Dni Młodzieży. W oczekiwaniu na Krzyż 

oraz Ikonę Matki Bożej Młodzież Oazowa ze Szczakowej przygotowała 

Nabożeństwo modlitewne od godz. 14:30 a o godz. 15:00 Mszę św. odprawił 

ks. Biskup Grzegorz Kaszak, który udzieli uczestnikom specjalnego 

błogosławieństwa. W dniu nawiedzenia Wolontariusze zbierali fundusze 



przeznaczone na „Bilet dla Brata”, by pomóc młodym ludziom ze Wschodu 

w dotarciu do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Cała Uroczystość została 

sfilmowana dzięki panu Andrzejowi Wiśniewskiemu. 

 W piątek (20.02.) odbyła się pierwsza Droga Krzyżowa, a po niej 

Komunia św. dla Dzieci, a następnie dwie Drogi Krzyżowe dla Dorosłych i 

Młodzieży pracującej i Studentów. Dzieci uczestniczące w tym nabożeństwie 

otrzymywały specjalne obrazki do wielkopostnej wyklejanki. Będą je 

zbierać aż do Wielkiego Piątku. 

 W dniu 24-go lutego została odprawiona kolejna Msza św. z 

modlitwą o uzdrowienie, a 25-go lutego odbyło się kolejne spotkanie z 

nauczaniem Papieża Franciszka o godz. 19:00 w Świetlicy „Mapet”. 

 W ostatnim tygodniu lutego ks. Robert Żwirek który był 

spowiednikiem w Naszej Parafii oraz Parafii św. Wojciecha w Jaworznie, 

został mianowany proboszczem parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w 

Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach Małych. Ks. Robert – utalentowany 

muzyk i poeta ożywiał swoje kazania śpiewem i grą na gitarze, opiekował 

się także śpiewającą młodzieżą. Łagodny i zawsze uśmiechnięty cieszył się 

wielką sympatią zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Serdecznie 

podziękowaliśmy ks. Robertowi za wszelkie dobro, jakie od niego 

otrzymaliśmy i złożyliśmy mu życzenia wszelkiego Bożego 

Błogosławieństwa w służbie parafianom w Dąbrowie Górniczej. Mamy 

nadzieję że nie zapomni o nas w modlitwie i będzie odwiedzał naszą Parafię. 

MARZEC 2015 

 W dniu 1-go marca przezywaliśmy Niedzielę Misyjną. Ofiara do 

puszek była przeznaczona na cele misji. Najważniejszymi wydarzeniami 

marca były Rekolekcje Wielkopostne. Trwały one od soboty (7.03.) do środy 

(11.03.), a głosił je o. Damian Kosecki ze zgromadzenia Braci Pocieszycieli z 

Getsemani, Proboszcz parafii we Włocławku. Tematem Rekolekcji były 

słowa: „Skałą jest Chrystus”. Nauki dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży 

odbywały się w kościele. Nauczyciele Szkół podstawowych i Gimnazjów nie 

tylko przyprowadzali podopiecznych do kościoła, ale także przygotowywali 

dla nich różnorodne zajęcia w szkole. Ten święty czas przyniósł 

uczestnikom wiele nowych doświadczeń i umiejętności. 

 Natomiast Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej 

zaprosił w dniach od 20-go marca do 22-go marca na Rekolekcje 

Wielkopostne, adresowane do Osób po rozwodzie cywilnym, które żyją w 

powtórnych związkach i nie mogą zawrzeć ślubu kościelnego. 

 Małżonkowie zostali zaproszeni na Rekolekcje Weekendowe, które 

będą odbywać się od piątku 12-go kwietnia do niedzieli 14-go kwietnia 

2015r. w Hałcnowie k. Bielska-Białej (temat spotkań: „Dialog małżeński”). 

 W Uroczystość zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia 

(25.03.) wielu Parafian złożyło przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego i podpisało deklaracje. Osoby te zostały odnotowane w 

Parafialnej księdze modlitw za Dzieci Nienarodzone. 

 Dnia 27-go marca o godz. 16:30, przedostatnią Drogę Krzyżową dla 

Dzieci poprowadzili Wolontariusze świetlicy Mapet. Natomiast Młodzież i 

Dorośli odprawili Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii: Wolności, 

Koszarową, przez most na Kozim Brodzie, Kościuszki, Kolejarzy i 

Jagiellońską. Krzyż nieśli kolejno przedstawiciele różnych grup wiekowych, 

stanów i organizacji parafialnych. Śpiewy i modlitwy prowadziła Młodzież 

przygotowana przez swoich katechetów. Na zakończenie uczestnicy 

otrzymali specjalne błogosławieństwo. 

 W sobotę (28.03.) została odprawiona specjalna Msza św. w intencji 

Seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Natomiast w 

Niedzielę Palmową (29.03.) odbyło się tradycyjne poświęcenie palm przy 

krzyżu misyjnym, a potem procesja wróciła do kościoła na Mszę św. o godz. 

11:30. 

 Przez cały okres Wielkiego Postu wierni składali ofiary pieniężne do 

puszki „Mogę, chcę pomóc”, przynosili do kościoła żywność, z której 

przygotowano paczki dla rodzin potrzebujących; kupowali kartki 



świąteczne, „Chlebki” na stół wielkanocny oraz przekazywali część zakupów 

zrobionych w sklepie „Biedronka”. Tę ostatnią akcję zorganizowała 

Parafialna Grupa „Caritas”. Dzięki wszystkim osobom, które złożyły dary 

oraz dzięki Anonimowym Ofiarodawcom ponad 100 rodzin otrzymało 

cenne świąteczne paczki. Dochód z kartek świątecznych w kwocie 100 zł 

został przeznaczony na cele Parafii. 

KWIECIEŃ 2015 

 Na pierwsze dni kwietnia przypadły w tym roku uroczystości 

Wielkiego Tygodnia. 

 Wielki Czwartek (2.04.) – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z jedyną w 

roku Komunią św. pod dwiema Postaciami; adoracja Pana Jezusa w 

ciemnicy, od godz. 21:00 gdzie modliła się Młodzież z całej Parafii. 

 Wielki Piątek (3.04.) – ostatnie Drogi Krzyżowe; o godz. 9:00 dla 

Młodzieży i Starszych a o godz. 11:00 dla Dzieci; by o godz. 15:00 rozpocząć 

Nowennę do Bożego Miłosierdzia a następnie o godz. 18:00 rozpoczęliśmy 

Liturgię Wielkiego Piątku z adoracją krzyża i ofiarami przeznaczonymi na 

Boży Grób w Jerozolimie, po której nastąpiła całonocna adoracja Pana 

Jezusa w Grobie oraz Noc Konfesjonałów. 

 Wielka Sobota (4.04.) – święcenie pokarmów odbywało się od godz. 

9:00 do godz. 12:00. Nowością było natomiast spotkanie o godz. 15:00 na 

cmentarzu przy Nagrobku Dzieci Utraconych i modlitwy za cierpiących 

Rodziców i ich dzieci. O godz. 17:30 rozpoczęła się Nowenna do Bożego 

Miłosierdzia a o godz. 18:00 – Obrzędy Wielkiej Soboty: po uroczystym 

poświęceniu ognia przed kościołem i odnowieniu przyrzeczeń chmielnych – 

radosna Msza św. z organami i dzwonami. 

 Niedziela Wielkanocna (5.04.) – w uroczystej Procesji Rezurekcyjnej 

o godz. 6:30 przeszliśmy trzy razy wokół Kościoła, ciesząc się że Chrystus 

zmartwychwstał. Po Mszy św. składaliśmy sobie życzenia dzieląc się 

poświęconym jajkiem. 

 Poniedziałek Wielkanocny (6.04.) – trwaliśmy w uroczystym 

świętowaniu; o godz. 11:30 na Mszy św. kilkoro dzieci zostało 

ochrzczonych. Ofiarę w tym dniu przeznaczono na uczelnie katolickie. Ks. 

Proboszcz skierował do Parafian i Księży serdeczne podziękowania: 

 księżom: Pawłowi, Grzegorzowi oraz ks. Stanisławowi za posługę w 

konfesjonale; 

 ks. Pawłowi i Służbie Liturgicznej, panom Kościelnemu i Organiście, 

którzy pięknie przygotowali liturgię Świętego Triduum; 

 ks. Grzegorzowi i Pawłowi, pani Katechetce Katarzynie i Młodzieży z 

Oazy, Wolontariuszom Świetlicy „Mapet” a także Ministrantom i 

Lektorom za poprowadzenie Drogi Krzyżowej ulicami Parafii; 

 ks. Pawłowi i Grzegorzowi, panu Kościelnemu 

 Jakubowi Smolikowi oraz Szymonowi Kolbuszowi i Tomaszowi 

Musiałek za wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego; 

 państwu Stańczakom za dekorację kwiatową. 

 We wtorek (7.04.) ks. Biskup Grzegorz Kaszak przysłał list 

skierowany do Diecezjan – Darczyńców, dzięki którym powstał w Sosnowcu 

Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w którym 25-go marca 2015 r. zostało 

poświęcone i oddane do użytkowania miejsce dla 12-tu matek z dziećmi 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ks. Biskup złożył serdeczne 

Bóg zapłać za modlitwy i wsparcie materialne i zapewnił o nieustanej swojej 

modlitwie w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców którym na koniec 

pobłogosławił. 

 W piątek (10.04.) w piątą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem 

modliliśmy się za jej Ofiary i ich Rodziny, oraz w intencji naszej Ojczyzny. 

 W drugą niedzielę Wielkanocy obchodziliśmy Święto Bożego 

Miłosierdzia; o godz. 15:00 zostało odprawione Nabożeństwo kończące 

Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia pod 

hasłem „Caritas dla rodziny”. w tym tygodniu Dzieci przynosiły do kościoła 

oszczędności zebrane w czasie Wielkiego Postu, które zostanę biedniejszym 



od nas. Dzieci, które uczestniczyły w Drogach Krzyżowych, Triduum 

Paschalnym i Rekolekcjach zostały wpisane do Złotej Księgi Wielkopostnej. 

 W niedzielę (19.04.) w czasie Mszy św. o godz. 11:30 modliliśmy się 

w intencji Kolejarzy oraz Mieszkańców – Szczakowej zamordowanych przez 

hitlerowców podczas II wojny światowej. Pod pomnikiem Ofiar tej zbrodni 

uroczyście zostały złożone kwiaty. 

 Na Mszy św. o godz. 18:00 (24.04.) w dniu św. Grzegorza modliliśmy 

się za naszego ks. Grzegorza, a także zostaliśmy zaproszeni do Domu 

Kultury w Szczakowej na koncert, którego głównym wykonawcą był znany 

jaworznianin Jan Wolański – solista Opery Narodowej, oraz krakowski 

poeta Franciszek Klimek. 

 Po Mszach św. przedpołudniowych w dniu 27-go kwietnia 

jaworzniccy harcerze rozprowadzali własnoręcznie uszyte flagi Polski. 

Zdobyte w ten sposób środki zostały wykorzystane na dofinansowanie ich 

wyjazdów, obozów i biwaków. 

MAJ 2015 

 Początek maja to dla Polaków czas wielkiej modlitwy za Ojczyznę. 

Rozpoczął go pierwszy piątek miesiąca – Spowiedź i Komunia św., 

całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu i pierwsze Nabożeństwo 

ku czci Najświętszej Maryi Panny, w czasie którego śpiewamy Litanię 

Loretańską. Stolica Apostolska na prośbę polskich Biskupów zezwoliła, aby 

w Litanii Loretańskiej po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej” zostało dodane 

wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Nabożeństwa majowe w kościele o godz. 

17:30, a w kaplicy na Górze Piasku o godz. 18:30. W każdym dniu maja inne 

klasy miały dyżur na nabożeństwie a po nim otrzymywały obrazki do 

majowej wyklejanki. 

 Na 2-go maja została przełożona tym roku Uroczystość Matki Bożej, 

głównej patronki Polski. Było to zarazem święto Polskiej Flagi. Msze św. 

odbywały się jak w niedzielę. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

jak i poprzedniego dnia modliliśmy się za naszą Ojczyznę, a także na 

zakończenie Tygodnia Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne – za 

Diakonów, którzy w tym roku przyjmą święcenia. Polecaliśmy też Panu 

Bogu Młodzież, która rozpoczyna egzaminy maturalne, aby odpowiedziała 

na głos wołającego Chrystusa. 

 Natomiast w dniu 10-go maja odbywały się wybory na urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Duszpasterze na wszystkich Mszach św. 

przypominali wiernym – wyborcom, jak ważny jest w krajach 

demokratycznych udział w wyborach. Wybieramy przecież osobę, od której 

będzie zależeć przyszłość Polski. 

 W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka (10.05.) zbieraliśmy 

ofiary do puszek na pomoc dla poszkodowanych trzęsieniami ziemi w 

Nepalu i krajach sąsiednich. Zebrano 2600 zł. 

 W środę (13.05.) rozpoczęliśmy Nabożeństwa Fatimskie. Po Mszy 

św. o godz. 18:00 szliśmy z figurą Matki Bożej w uroczystej procesji wokół 

kościoła, odmawiając cząstkę Różańca św. te nabożeństwa będą się 

odbywały co miesiąc aż do 13-go października. 

 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (17.05.) uświetniła w tym 

roku Pierwsza Komunia Święta Dzieci klas drugich szkoły podstawowej. Ich 

Rodzice zrobili gruntowne porządki w kościele i obok niego, przygotowali 

piękną dekorację. Jako Dar ołtarza ufundowali konserwację kielicha do 

Mszy św. W Białym Tygodniu Dzieci z Rodzicami i Wychowawcami 

uczestniczyły w nabożeństwach majowych i Mszach św. do Pierwszej 

Komunii przygotowywał Dzieci ks. Grzegorz Mirosławski. W Białym 

Tygodniu Dzieci złożyły na cele misji ofiarę 625 zł. 

 W Uroczystość zesłania Ducha Świętego na Mszy św. o godz. 11:30 

Dzieci klas trzecich przeżywały rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. 

Ofiary składane na tacę w tym dniu były przeznaczone na przygotowanie 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po wieczornej Mszy św. w naszym 

kościele odbył się Koncert słowno – muzyczny wokalnego zespołu 

kameralnego „Brand Cameralis” z udziałem Dominika Sochy , pt. „Na cóż 

nam ta miłość”. Przez całą niedzielę trwała druga tura wyborów 



prezydenckich. Na Prezydenta Rzeczypospolitej został wybrany pan Andrzej 

Duda. 

 Drugi dzień „Zielonych Świątek” – Uroczystość Maryi Matki Kościoła 

uczciliśmy obecnością na 4-ch Mszach św. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Stolicy Apostolskiej w czwartek (28.05.) 

było obchodzone liturgiczne święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana. W tym dniu na Mszę św. o godz. 18:00 i adoracji w 

ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży zostali zaproszeni 

Wolontariusze i wszyscy Młodzi wiekiem i duchem. Konferencję wygłosił i 

poprowadził adorację ks. Arkadiusz Witkowski. 

 W sobotę 30-tego maja Parafianie zostali zaproszeni na „Festyn 

Rodzinny” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 mieszczącą się 

przy ulicy Batorego 48. 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (31.05.) zakończyła czas 

Komunii św. Wielkanocnej i okres Nabożeństw majowych. Dzieci 

uczestniczące w tych nabożeństwach za plansze złożone z otrzymanych 

obrazków dostawały w czerwcu nagrody. 

CZERWIEC 2015 

 W dniu 1-go czerwca – Dzień Dziecka – rozpoczęły się nabożeństwa 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:30. 

 W czwartek (4.06.) przezywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. 

Procesja do czterech ołtarzy szła w tym roku ulicami: Jagiellońską, 

Wróblewskiego, Kościuszki, Kolejarzy i Jagiellońską do kościoła. Piękne 

ołtarze, ustrojone domy, uporządkowane ulice to świadectwo mieszkańców 

chcących uczcić Boga, który przychodzi w Najświętszym Sakramencie. Za 

Ministrantami z krzyżem, za chorągwiami i feretronami szły Dzieci 

Komunijne i Dziewczynki sypiące kwiaty a następnie Straż Honorowa oraz 

zmieniający się Kapłani niosący Najświętszy Sakrament i wreszcie morze 

Parafian otulające ze wszystkich stron Boga Żywego w ten piękny 

czerwcowy dzień. Procesję zakończyło uroczyste błogosławieństwo w 

kościele i odśpiewany Hymn „Ciebie, Boga wychwalamy”. Przedłużyliśmy 

święty czas, chodząc w oktawie Bożego Ciała w procesji wokół kościoła w 

czasie Nabożeństwa czerwcowego o godz. 17:30, ale nie było nas już tak 

dużo. 

 A już za dwa dni w sobotę (6.06.)miał miejsce „XIV Festyn 

Elżbietański” – kolejne święto całej Parafii trwające od godz. 10:00 do godz. 

22:00. Zawody, konkursy, loteria i liczne atrakcje (jazda dorożką, warsztaty 

plastyczne, zjeżdżalnie), a od godz. 14:30zaczęły się występy Młodzieży i 

Dorosłych oraz losowanie „Cukierka z niespodzianką” (główna wygrana-

tablet) oraz „Super-cegiełki” (główna wygrana: rower turystyczno – 

miejski). O godz. 18:00 Msza św. oraz występ ‘Gwiazdy Festynu” – Zespołu 

„NewLifeM”. Od godz. 14:30 Telewizja Internetowa prowadziła transmisję z 

uroczystości „na żywo”. Dochód z festynu ponad 5 000 zł przeznaczono dla 

Dzieci z uboższych rodzin na kolonie, które w tym roku odbędą się w 

Węgierskiej Górce. Jednak największą pomoc uzyskaliśmy dzięki wpłatom 

na konto Parafii przez Firmy i Osoby Prywatne (wyjazd jednego dziecka na 

kolonie kosztuje 1 000 zł). 

 W niedzielę (7.06.) przyjechali do naszej Parafii Klerycy z 

Sosnowieckiego Seminarium, aby pomóc w przeprowadzeniu „Niedzieli 

Powołaniowej”. W tym dniu ofiary na tacę były przeznaczone na cele 

Seminarium, natomiast ofiara do puszek na świątynię Opatrzności Bożej 

(zebrano 570 zł). 

 W dniu 18-tego czerwca została odprawiona o godz. 18:00 specjalna 

Msza św. w kaplicy św. Stanisława na Górze Piasku za wszystkich 

mieszkańców dzielnicy – Góra Piasku. 

 W piątek (19.06.) o godz. 17:00 Kandydaci do Bierzmowania i ich 

Rodzice oraz Świadkowie wzięli udział w Nabożeństwie Pokutnym i 

skorzystali ze Spowiedzi św., a uroczystą Mszę św. z udzieleniem 

Sakramentu Bierzmowania odprawił ks. Biskup Piotr Skucha w 

poniedziałek (22.06.) o godz. 18:00. Rodzice na ta okazje pięknie 



udekorowali kościół a Młodzież bierzmowana jako „Dar ołtarza” ofiarowała 

ornat z haftem wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 We wtorek (23.06.) Parafianie i Goście uczestniczyli w ostatniej 

przed wakacjami Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, natomiast w piątek 

(26.06.) skończył się rok szkolny i katechetyczny. Uroczyste Msze św. 

dziękczynne zostały odprawione o godz. 8:00 w kościele św. Elżbiety 

Węgierskiej – dla Dzieci i Młodzieży ze szkół w Szczakowej, oraz w kaplicy 

św. Stanisława na Górze Piasku dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. 

 Ostatnie dwie uroczystości czerwca to: 

– Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – patronki miasta Jaworzna; 

z tej okazji ks. Dziekan Józef Lenda zaprosił wiernych do Sanktuarium na 

Msze św. o godz. 17:00, 

– Uroczystość świętych Piotra i Pawła; modliliśmy się w intencjach Ojca 

Świętego Franciszka, jak również za ks. Biskupa Piotra Skuchę. Składka w 

czasie Mszy św. została przeznaczona na Stolicę Apostolską. 

LIPIEC 2015 

 Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i urlopów. W dni 

powszednie były odprawiane dwie Msze św.: o godz. 7:00 i o godz. 18:00 

(przed Mszą św.- istniała możliwość skorzystania ze spowiedzi św.). 

Nabożeństwa i adoracje w pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą 

sobotę lipca odbywały się tak jak w roku szkolnym. 

 W niedzielę 5-go lipca Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Jaworzna – Koło Szczakowa zaprosiło 

Mieszkańców naszej Parafii na Festyn rodzinny w „rocznicę Grunwaldu”. 

Rozpoczął się on Mszą św. o godz. 16:00 w naszym kościele, potem były 

uroczystości pod pomnikiem Grunwaldu, wreszcie zabawy i występy 

artystyczne na placu przy Domu Kultury w Szczakowej. 

 W lipcu została ukończona konserwacja figurki Marki Bożej z Groty 

przy ul. Koszarowej. Prace przeprowadził pan Zbigniew Ciepły – pracownik 

Muzeum naszego miasta, a środki pozyskano z Urzędu Miasta dzięki 

pomocy pana wiceprezydenta Tadeusza Kaczmarka i pana Adama 

Mądzelewskiego, który od lat troszczy się o jeden z najstarszych zabytków 

naszej Parafii. 

 W poniedziałek (13.07.) odprawione zostało kolejne Nabożeństwo 

Fatimskie a w niedzielę (26.07.) po Mszach św. na parkingu przy kościele 

Księża poświęcili pojazdy mechaniczne z racji obchodzonego w tym 

tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców. Przy tej okazji 

Kierowcy złożyli ofiarę 2 100 zł na zakup środków transportu dla polskich 

Misjonarzy. 

 W dniach od 19tego lipca do 29-go lipca ponad 60-cioro Dzieci z 

naszej Parafii odpoczywało na kolonii w Węgierskiej Górce. Serdeczne 

podziękowania należą się ks. Grzegorzowi Mirosławskiemu oraz 

Wychowawcom, którzy poświęcili część swoich wakacji, aby Dzieci mogły 

bezpiecznie i atrakcyjnie spędzić czas. 

SIERPIEŃ 2015 

 W sierpniu polecaliśmy Panu Bogu szczególnie tych, którzy 

odpowiadając na apel polskich biskupów zdecydowali, że ten miesiąc będzie 

dla nich czasem abstynencji od alkoholu. 

 W pierwszy czwartek miesiąca (6.08.) obchodziliśmy Święto 

Przemienienia Pańskiego, a w pierwszy piątek (7.08.) przybył do naszej 

Parafii Pielgrzymka Oświęcimska na Jasną Górę. Pielgrzymi z Oświęcimia 

przysłali gorące podziękowania wszystkim Parafianom, którzy z ogromną 

otwartością przyjęli ich w swoich domach, a w dowód wdzięczności 

ofiarowali za nas Mszę św. na Jasnej Górze. 

 W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – (15.08.) 

w sobotę – zostały poświęcone zioła i owoce z tegorocznych zbiorów (Msze 

św. były odprawiane jak w niedzielę), a w Uroczystość Matki Bożej 

Częstochowskiej, której Ojcowie nasi zawierzyli wszystko, co Polskę 

stanowi, modliliśmy się za pomyślność naszej Ojczyzny. 



 Przez okres wakacji ofiary do puszek w niedzielę były przeznaczone 

na zakup opału na zimę. W sierpniu zorganizowano w naszym kościele 

zbiórkę zeszytów, bloków, piórników i innych przyborów szkolnych w celu 

przygotowania „wyprawek szkolnych” dla Dzieci z naszej Parafii. 

WRZESIEŃ 2015 

 Pierwszy września to kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Prosiliśmy miłosiernego Boga, aby ofiara, którą złożyli nasi Dziadkowie i 

Ojcowie, wybłagała lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny. 

 ks. Biskup Ordynariusz odwołał z naszej Parafii ks. Pawła Tracza i 

ustanowił go wikariuszem w Ogrodzieńcu. Serdecznie podziękowaliśmy ks. 

Pawłowi zwłaszcza za opiekę nad Ministrantami i nad grupami Żywego 

Różańca. Równocześnie do naszej Parafii przybyli nowi księża, którzy 

podjęli pracę duszpasterską: ks. Andrzej Nackowski podjął funkcję 

diecezjalnego spowiednika oraz został opiekunem Wspólnoty „Metanoia”, 

natomiast ks. Rafał Mosoń będzie odpowiedzialny za Służbę Liturgiczną i 

Żywy Różaniec. 

 W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego (1.09.) odbyły się dwie 

Msze św.: 

 w naszym kościele o godz. 8:00 dla Dzieci i Młodzieży z Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 

 na Górze Piasku w kaplicy o godz. 8:00 dla Dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr-9. 

 Od 1-go września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania życzenia, 

aby w przedszkolach i szkołach została zorganizowana nauka religii. 

Dlatego Rodzice, których Dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną lub idą 

do klas pierwszych, zostali poproszeni o złożenie takich deklaracji. 

Jednocześnie przypomniano Rodzicom, których dzieci rozpoczęły 1-go 

września 2014 r. naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych lub 

rozpoczną w tym roku iż będą przyjmować Pierwszą Komunię Świętą pod 

koniec trzeciej klasy. 

 W ostatnią niedzielę sierpnia został ogłoszony dla Młodzieży i Dzieci 

Konkurs z nagrodami o tematyce związanej ze św. Stanisławem Kostką – w 

trzech grupach wiekowych a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

nastąpiło w niedzielę 20-go września.: 

 I – dzieci do klas trzecich włącznie – praca plastyczna, 

 II – dzieci od klasy czwartej do klasy szóstej Szkoły Podstawowej – 

praca plastyczna, 

 III – Młodzież gimnazjalna – opowiadanie lub wiersz. 

 Ks. Proboszcz z parafii na Długoszynie zaprosił Parafian ze 

Szczakowej do uczestnictwa w Koncertach organowych w długoszyńskim 

kościele. Pierwszy z nich odbył się 8-go września o godz. 18:45. 

 Ks. Andrzej Nackowski zaprosił Młodzież na piątkowe spotkania 

Oazowe po Mszy św. o godz. 18:00 do salki za Plebanią. 

 Ks. Rafał i Liturgiczna Służba Ołtarza zaprosili Chłopców , którzy 

przystąpili już do pierwszej Komunii Świętej do służby bycia ministrantem, 

na spotkanie w sobotę (12.09.) przy kościele. 

 W sobotę (12.09.) już po raz drugi zorganizowano akcję zbierania 

zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 

 Rozpoczął się kolejny rok przygotowań do Sakramentu 

Bierzmowania. Dla uczniów Gimnazjum zostały zakupione indeksy a 

uczniowie klas trzecich Gimnazjum oddali wypełnione druki „Zgłoszenie 

kandydata do Bierzmowania” księdzu Grzegorzowi i pani Katechetce 

Katarzynie – odpowiedzialnych w tym roku za przygotowanie Młodzieży do 

przyjęcia tego Sakramentu. Młodzież klasy trzeciej gimnazjum poproszono o 

zajęcie miejsc blisko ołtarza na Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10:00. 

 W dniu św. Stanisława Kostki (18.09.) o godz. 16:00 została 

odprawiona specjalna Msza św. dla Przedszkolaków, Dzieci z klas 

pierwszych i drugich Szkół Podstawowych oraz ich Rodziców i Dziadków. 



Dzieci przyniosły swoje ulubione maskotki. Wszyscy uczestnicy Eucharystii 

zostali pobłogosławieni i namaszczeni Olejkiem Radości. 

 W trzecią niedzielę miesiąca (20.09.) odbyła się pierwsza po 

przerwie wakacyjnej , dodatkowa Msza św. dla Rodzin, podsumowująca 

wakacyjne rekolekcje i rozpoczynająca cykliczne spotkania dla Małżeństw z 

Jaworzna. A wyjątkowo w ostatni wtorek września (29.09.) Parafianie i 

Goście spotkali się na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. 

 Organizacje i Stowarzyszenie Katolickie zaapelowały o 40 dni postu i 

modlitwy przed Wyborami parlamentarnymi w naszej Ojczyźnie (od 15.09. 

do 24.10.). chętnych 40-ci osób, z których każda ofiaruje 1 dzień postu i 

odmówi Różaniec, zapisała pani Barbara Socha. 

 Członkowie Ruchu Światło-Życie i Wspólnoty „Metanoia” z Jaworzna 

ogłosili „Czas Chwały” – tydzień ewangelizacyjny. Na ulicach naszego miasta 

głosili Ewangelię i zapraszali na Koncert Uwielbienia, który odbył się 26-go 

września o godz. 19:30 w Sanktuarium na Osiedlu Stałym. 

PAŹDZIERNIK 2015 

 Rozpoczął się czas Nabożeństw Różańcowych – w kościele o godz. 

17:15 i w kaplicy na Górze piasku o godz. 17:30. Dzieci uczestniczące w 

Nabożeństwie Różańcowym, które zebrały co najmniej 20 obrazków, 

zostały wpisane do „Złotej Księgi Różańcowej”. 

 Ks. Biskup Grzegorz Kaszak zaprosił Rodziców i Dziadków Księży 

oraz Osób Zakonnych z naszej diecezji na Pielgrzymkę do Sosnowieckiej 

Bazyliki Katedralnej w dniu 3-go października o godz. 10:00. 

 Wznowiła działalność w nowym roku szkolnym Świetlica „Mapet”. 

Zajęcia będą odbywać się w środy i soboty w salce na wikarówce. 

 W dniu 4-go października rozpoczął się Synod Biskupów o Rodzinie, 

od którego decyzji zależy przyszłość świata i przyszłość Kościoła a sam 

Synod będzie trwał do 25-go października. Zostaliśmy przez naszych 

Duszpasterzy zachęceni do modlitwy, zwłaszcza na Różańcu, o zwycięstwo 

prawdy i miłości. Trwała też modlitwa i post za Ojczyznę przed wyborami 

parlamentarnymi. Natomiast 7-go października modliliśmy się za ks. 

Biskupa Adama Śmigielskiego – pierwszego pasterza naszej diecezji w 7 

rocznicę jego śmierci. 

 W niedzielę (11.10.) otoczyliśmy szczególną pamięcią Ojca Świętego 

Jana Pawła II – Patrona Rodziny, dziękując Panu Bogu, że został dołączony 

do grona świętych Kościoła Katolickiego. Ofiarę do puszek (1 100 zł) złożyli 

wierni na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 We wtorek (13.10.) odprawione zostało ostatnie w tym roku 

Nabożeństwo Fatimskie w intencji Ojca św., Ojczyzny i Radia „Maryja”. Trwa 

duchowe przygotowanie oświatowych Dni Młodzieży – przede wszystkim 

Młodzieży i Wolontariuszy oraz tych, którzy będą przyjmować Gości z 

innych krajów. W naszym kościele odbyła się w czwartek (15.10.) Msza św. 

z Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz konferencja. 

 A w niedzielę (18.10.) o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej 

w Jaworznie odbył się Koncert Papieski „Papież Pielgrzym”. Z Orkiestrą 

Rozrywkową Miasta Jaworzna „eM Band” zaśpiewały gwiazdy polskiej 

wokalistyki z Mieczysławem Szczęśniakiem na czele. Wokalistom 

towarzyszył katowicki chór Gospel Sound. Wstęp na koncert był wolny. 

 W 25-tą rocznicę reaktywowania Caritas w Polsce zostały przyznane 

w Warszawie specjalne nagrody. Wśród 34 szczególnie zasłużonych 

Organizacji i Osób z całej Polski nagrodę „Ubi Caritas” otrzymała nasza 

Parafianka pani Helena Pawłowska. Która od lat spędza wiele codziennie 

wiele godzin, służąc potrzebującym. Jest to także wyróżnienie dla 

wszystkich Osób, które w ciągu ostatnich lat działały w „Parafialnej Grupie 

Caritas”, jak również dla wszystkich którzy dzielą się tym, co mają, z 

bardziej potrzebującymi od siebie. 

 W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej zorganizowała akcję ‘Płomyk Nadziei” – 

zakupione w czasie akcji znicze zapłonęły na grobach naszych bliskich w 



listopadzie. Na cele Diecezjalnej Caritas została także przeznaczona ofiara 

do puszek w przedostatnią niedzielę października. 

 W niedzielę 25-go października 2015 r. obchodziliśmy rocznicę 

poświęcenia kościoła parafialnego, modląc się za Fundatorów i 

Budowniczych naszej świątyni oraz tych, którzy troszczą się o jej piękno w 

dniu codziennym. Warto przypomnieć, że ta świątynia została wzniesiona w 

latach 1898-1903, a w 1914 roku decyzją władz kościelnych Parafia 

Szczakowska stała się niezależną filią Parafii św. Wojciecha. W obecnym 

roku przeprowadzono w kościele remont instalacji elektrycznej i 

nagłośnieniowej, a w najbliższym czasie zostanie zakupiony nowy piec 

gazowy, aby zabezpieczyć ogrzewanie kościoła w czasie mrozów. Na ten cel 

przeznaczono między innymi ofiarę z trzeciej niedzieli miesiąca. 

 W dniu 25-go października zachęceni przez Duszpasterzy 

parafialnych oraz Biskupów „Komunikat – Konferencji Episkopatu Polski” 

wzięliśmy udział w Wyborach Parlamentarnych, najważniejszych wyborach 

od 25 lat. 

 natomiast w ostatni wtorek miesiąca (27.10.) odbyła się kolejna 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Ofiara złożona podczas tej Mszy św. 

została przeznaczona na cele ewangelizacji. 

LISTOPAD 2015 

 Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11.) wypadła w tym roku w 

niedzielę. O godz. 15:00 Parafianie spotkali się na dodatkowej Mszy św. na 

cmentarzu szczakowskim, a po niej szli w procesji miedzy grobami, modląc 

się za Zmarłych. Na cmentarzu Klerycy z naszej diecezji zbierali ofiary do 

puszek na potrzeby Seminarium (zebrano ponad 3 000 zł). 

 W następnym dnu – „Dniu Zadusznym” modliliśmy się za naszych 

Bliskich, którzy przekroczyli już granicę śmierci, - na czterech Mszach św. 

Dodatkowo – w rocznice poświęcenia „Nagrobka Dziecka Utraconego” 

odbyła się na Cmentarzu Szczakowskim specjalna Msza św. w intencji 

Małżeństw i ich Dzieci o godz. 15:00. 

 Do niedzieli 8-go listopada codziennie o godz. 17:15 odmawialiśmy 

w kościele różaniec za zmarłych z Wypominkami. W ten ostatni dzień 

oktawy Wszystkich Świętych ofiary do puszek zostały przeznaczone na 

pomoc dla naszych cierpiących Braci – Chrześcijan w Syrii, którzy nie mogą 

żyć bezpiecznie w swoim kraju. 

 W środę 11-go listopada w dniu Narodowego Święta Niepodległości 

Parafianie modlili się w czasie Eucharystii za tych, którzy oddali życie za 

Polskę i w trudzie podnosili z ruin naszą Ojczyznę. 

 W listopadzie obchodziliśmy Dni Parafii z Uroczystością Odpustową 

już w piątek (13.11.) o godz. 9:00 rozpoczął się drugi Festiwal Piosenki 

Chrześcijańskiej „Barka” – dedykowany Janowi Pawłowi II – a jego hasłem 

były słowa Chrystusa: „Duc In altum – Wypłyń na głębię”, które często 

powtarzał Papież – Polak. O godz. 12:30 na festiwalu potwierdził swą 

obecność ks. Biskup Grzegorz Kaszak oraz przedstawiciele władz 

samorządowych. 

 Natomiast w sobotę (14.11.) o godz. 9:00 podczas Mszy św. Seniorzy 

i Osoby chore z naszej Parafii przyjęli kolejny raz Sakrament Namaszczenia 

Chorych. 

 A w niedzielę (15.11.) w Uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej – 

Patronki Parafii podczas uroczystej Eucharystii o godz. 11:30 

przewodniczył ks. Lucjan Bielas. Po Mszy św. odbyła się procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła, a potem Parafianie zostali 

zaproszeni na „Słodką niespodziankę”. Natomiast o godz. 14:30 na 

Cmentarzu Szczakowskim przeżyliśmy specjalne Nabożeństwo, w czasie 

którego modliliśmy się za wymienianych z imienia i nazwiska Zmarłych w 

ostatnim roku, jak również za zmarłych Dobroczyńców Parafii. 

 W poniedziałek (16.11.) przed południem pani historyk sztuki 

Iwona Brandys odkrywała przed uczniami Szkół podstawowych i 

Gimnazjum kolejne tajemnice naszego kościoła. 



 We wtorek (17.11.), gdy cały Kościół wspomina św. Elżbietę 

Węgierską – naszą Patronkę, przed południem Młodzież okolicznych 

gimnazjów wzięła udział w grze terenowej na temat: „Szczakowa znana czy 

nieznana – śladami II wojny światowej”. 

 Od niedzieli odpustowej wznowiono wydawanie gazetki parafialnej 

„Ziarno”. Można ją nabyć za dowolną ofiarę a uzyskany z jej sprzedaży 

dochód będzie przeznaczony na wsparcie dzieł podejmowanych przez Oazę, 

a szczególnie na dofinansowanie Rekolekcji wakacyjnych dla Młodzieży. 

 W dniu 19-tego listopada odbyło się w Kościele kolejne spotkanie 

Młodzieży w ramach duchowego przygotowania do Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie, a 20-go listopada Kandydaci do Bierzmowania 

spotkali się o godz. 18:00 na Mszy św. i katechezie. 

 W Uroczystość Jezusa, Króla Wszechświata (22.11.) – Jemu 

powierzaliśmy losy całego świata i nas samych. Na zakończenie Roku 

Liturgicznego ks. Proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili li się do pięknego przeżycia „Dni Parafii”. Zwrócił uwagę na fakt, 

że w Uroczystej Mszy św. Odpustowej brały udział poczty sztandarowe 

Zespołu Szkół nr-3 oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 

Jana Pawła II. Podziękował pani Agnieszce Stelmachów i panu Grzegorzowi 

Stano za zorganizowanie Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” w 

Domu Kultury w Szczakowej, Prezydentowi Miasta i Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za ufundowanie nagród, 

Właścicielom i Pracownikom Piekarni „Ba-Ja” za ufundowanie „Słodkiej 

Niespodzianki”, państwu Stańczakom za kwiaty do kościoła. A na koniec 

zaprosił wszystkich na Mszę św. z Modlitwą o uzdrowienie, która została 

odprawiona 25-go listopada o godz. 18:00. 

GRUDZIEŃ 2015 

 Jeszcze w listopadzie (29.11.) – pierwszą niedzielą Adwentu 

rozpoczęliśmy 16 rok nowego tysiąclecia wiary, którego hasłem są słowa: 

„Nowe życie w Jezusie Chrystusie”. W radosnym nastroju oczekiwania na 

Narodzenie Syna Bożego uczestniczyliśmy w Roratach o godz. 6:30, a w 

czwartek i pierwszy piątek o godz. 16:00. Dzieci codziennie brały udział w 

procesji z lampionami, a także przynosiły kolorowe gwiazdki ze swoimi 

nazwiskami, żeby uczestniczyć w losowaniu figurki Pana Jezusa, którą na 

jedną dobę można było zabrać do swojego domu. 

 Jednocześnie ruszyła intensywniejsza akcja charytatywna: 

o Parafianie przynosili do kościoła paczki z trwałą żywnością bądź 

składali ofiary do puszki z napisem: „Mogę, chce pomóc”, nabywali 

świece adwentowe na stół wigilijny, z których dochód był 

przeznaczony na pomoc dla najbiedniejszych; 

o w dniu 6-go grudnia ofiara do uszek była przeznaczona na pomoc 

Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie; 

o w dniach 11-go i 12-go grudnia Panie z Grupy Charytatywnej razem 

z Wolontariuszami ze Szkolnych Kół Caritas zbierały żywność dla 

potrzebujących w markecie „Biedronka” w Szczakowej 

o jak w każdym miesiącu roku szkolnego – w jedną niedzielę miesiąca 

składaliśmy ofiary do puszek na posiłki dla Dzieci z naszej Parafii; 

o w kościele wierni nabywali poświęcone opłatki i kalendarze na 

2016 rok – ofiary składane przy tej okazji zostały przeznaczone na 

cele Parafii. 

 W związku z dniem św. Mikołaja Towarzystwo Przyjaciół Miasta 

Jaworzna zaprosiło wszystkie Dzieci w sobotę (5.12.) do Domu Kultury w 

Szczakowej na godz. 10:00. W programie był spektakl teatralny, animacje 

plenerowe, słodkie niespodzianki a na te wszystkie atrakcje wstęp był 

wolny. Natomiast w kościele szczakowskim św. Mikołaj przyszedł do Dzieci 

w niedzielę (6.12.) po Mszy św. o godz. 11:30. 

 W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8-

go grudnia 2015 roku w całym Kościele rozpoczął się ogłoszony przez 

Papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Bożego Miłosierdzia. W tym 

dniu modliliśmy się na czterech Mszach św., a roraty odbywały się o godz. 

16:00. 



 Najważniejszym wydarzeniem Adwentu w naszej Parafii były 

Rekolekcje, które poprowadzili tym razem: pan Witold Wilk i ks. Rafał Nitek 

w dniach od 17-go do 20-go grudnia. Były to niekonwencjonalne rekolekcje: 

po tradycyjnych naukach ks. Rafała Nitka, codziennie po Mszy św. pan 

Witold Wilk – koncertujący muzyk – perkusista, wokalista, kompozytor, 

ojciec rodziny – przedstawiał świadectwa ze swojego życia na temat: Droga 

z Wilkiem do Boga I, II, III, IV, przekładając teorię na jednostkową praktykę 

życia religijnego. 

 Jeszcze przed świętami (15.12.) odbyło się w salce „Mapetu” na 

Wikarówce pierwsze spotkanie w ramach pomocy osobom zadłużonym. 

Celem spotkania było nie tylko udzielenie porad prawnych, ale 

wykorzystanie prostych, skutecznych i nowoczesnych metod zarządzania w 

rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z zadłużeniem, w tym 

także możliwość zawarcia ugody z różnymi instytucjami finansowymi. 

 W 2015 roku Święta Bożego Narodzenia trwały 4 dni: w czwartek 

(24.12.) – Wigilia spotkania, modlitwy i kolędy w rodzinnym gronie a o 

godzinie 24:00 rozpoczęła się uroczysta Pasterka która zgromadziła 

ogromną rzeszę Parafian w pięknie ustrojonym kościele, przy Szopce: Msza 

św. i kolędy oraz dzielenie się opłatkiem przez Duszpasterzy z Wiernymi, 

podziękowania i piękne życzenia na Boże Narodzenie: 

 „Niech Nowo Narodzony obdarzy Was Łaską: 

 Uciszenia serca – wśród zgiełku świata; 

 Pogody ducha – wśród trosk i niepokoju; 

 Nadziei – w natłoku przeciwności; 

 A zwłaszcza Miłości – zwyciężającej gniew i zniechęcenie. 

 Szczęść Boże !”. 

 W Boże Narodzenie i w Uroczystość Świętego Szczepana Parafialna 

Rodzina i Goście spotkali się po Mszach św. przy „Żywej Szopce”, kolejny raz 

przygotowanej dzięki pomocy pana Tadeusza Kaczmarka, pani Mieczysławy 

Gondek oraz pana Adama Smoliło. Szopki – tradycyjną i „żywą” zmontowała 

ekipa stolarzy wraz z panem Edwardem Malarczykiem. Podziękowania 

zostały przekazane Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania w Jaworznie – za wywiezienie liści. Wyrazy wdzięczności 

zostały skierowane także do pana Lucjana Fudały i Pracowników firmy 

„Fud-Men”, którzy pomagają przy remoncie zakrystii związanym z wymiana 

instalacji elektrycznej i nagłośnienia w kościele. Piękne gwiazdki choinkowe 

wykonała na szydełku pani Katarzyna, a choinki ustawili młodzi księża oraz 

Tomasz Musiałek i Szymon Kolbusz. 

 W sobotę w Uroczystość Świętego Szczepana, pierwszego 

męczennika ofiary składane na tacę zostały tradycyjnie przeznaczone na 

Uczelnie Katolickie. W niedzielę (27.12.) – w Uroczystość Świętej Rodziny 

Biskupi polscy skierowali list do Wiernych z apelem który pomoże nam 

podejmować właściwe decyzje w życiu codziennym. 

 W Sylwestra (31.12.) w czwartek Parafianie wzięli udział we Mszy 

Świętej o godz. 18:00 na zakończenie starego roku. Wysłuchali z 

ciekawością sprawozdania ks. Proboszcza – Józefa Guta podsumowującego 

pracę Duszpasterzy i całej Parafii w minionym roku. 

 Dane statystyczne: do Parafii należy ok. 7128 Mieszkańców. W 

zwykła niedzielę (badanie w październiku) na Mszy św. było 1370 osób, co 

oznacza 19,5% Parafian; były 93 pogrzeby, 45 chrztów. Pierwszą Komunię 

Świętą Przyjęło 67 Dzieci (odbyły się 3 wczesne Komunie św. – po 

specjalnym przygotowaniu); Sakrament Bierzmowania przyjęło – 31 osób. 

Ks. Proboszcz podkreślał wielką ofiarność ludzi na co dzień związanych z 

Kościołem. 

 A Kościół staje się coraz nowocześniejszy i wygodniejszy: zrobiono 

2-gą część instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej zakupiono nowy piec do 

ogrzewania gazem plebanii i kościoła, zostały spłacone należności za dach 

plebanii i ogrzewanie ławkowe. 

 Kościół p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej prowadził ożywioną 

działalność charytatywną. Całoroczną pomocą objęto 460 osób. 

Sześćdziesięcioro Dzieci i Młodzieży pojechało za darmo lub za częściową 

opłatą na kolonie w czasie wakacji; ufundowano całoroczne posiłki dla 



kilkunastu Dzieci ze szkół oraz dofinansowano ubezpieczenia kilku 

uczniów. Przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem 

przygotowano paczki żywnościowe dla ponad 100 Rodzin i Osób 

samotnych. Aktywnie działa Parafialna Grupa Caritas z panią Heleną 

Pawłowską na czele, która pomogła w organizowaniu „Festynu 

Elżbietańskiego” i kwestowania w markecie „Biedronka”. 

 Należą się też specjalne podziękowania panu Kościelnemu – 

Jakubowi Smolikowi, który bardzo ofiarnie służył Parafii, panu Organiście – 

Janowi Pieronkiewiczowi, który upiększał swą grą na organach każdą 

uroczystość. Paniom, które od wielu lat dbają na co dzień o wygląd wnętrza 

kościoła pani Barbarze Socha i jej córce, oraz wszystkim paniom, które 

rozprowadzały kartki świąteczne, świece, opłatki i inne akcesoria, z których 

dochód był przeznaczony na cele dobroczynne. 

 W 2015 roku w naszej Parafii pracowali: 

– ks. Proboszcz – Józef Gut; 

– ks. Wikariusz – Grzegorz Mirosławski; 

– ks. Wikariusz – Robert Żwirek – do końca lutego; 

– ks. Wikariusz – Paweł Tracz – do końca września; 

– ks. Penitencjarz – Andrzej Nackowski – od września; 

– ks. Wikariusz – Rafał Mosoń – od września; 

– ks. Senior – Stanisław Ściera. 

 Wszystkim im wszystkim serdecznie dziękujemy bo wykonali w 

2015 roku gigantyczną pracę. Szkoda tylko że z ich wysiłku i poświęcenia 

regularnie korzysta, jak mówi statystyka, tylko 19,5% Parafian. Można 

powiedzieć, że wielu Wiernych marnuje wielką szansę, jaką daje im Pan Bóg 

w tak prężnie działającej Parafii. Módlmy się za Wszystkich i w centrum 

postanowień Noworocznych umieśmy naszą działalność misyjną, żeby było 

nas więcej w Kościele na co dzień i od święta. 


