
Sprawozdanie duszpasterskie 

z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Katowicach - Szopienicach za rok 2017                                                                                         
 

Drodzy Parafianie! 
 

Przypomnijmy sobie, co wydarzyło się w naszej parafii w ubiegłym roku, a był to rok 

bardzo bogaty w wydarzenia.  
 

 Wspólne kolędowanie przy naszej szopce nazywane „Kolędowaniem na sianie” stało 

się już nasza tradycją i od niego w Trzech Króli rozpoczęliśmy rok 2017. 
 

 Kaznodzieją pasyjnym w tym roku na Gorzkich Żalach był ksiądz Grzegorz Krzyk, 

wikariusz z Szopienic. 
 

W Środę Popielcową rozpoczynającą tegoroczny Wielki Post Ksiądz Biskup Adam 

Wodarczyk poświęcił ukończoną Drogę Krzyżową. Wielu odwiedzających nasz kościół 

podkreśla jej oryginalność i wyjątkowy charakter. Przygotowaliśmy też specjalne 

wydawnictwo książkowe opatrzone słowem wstępnym księdza Stanisława Puchały, 

wieloletniego proboszcza katowickiej katedry i malarki Pani Joanny Piech.  
 

W związku przypadającą w tym roku 30 rocznicą poświęcenia naszego kościoła nie 

przeżywaliśmy klasycznych Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. Bezpośrednim 

przygotowaniem do Triduum Paschalnego był przeżywany w Wielki Wtorek Wieczór 

Pojednania.   
 

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej Szkoły Podstawowej prowadził w tym 

roku ksiądz Marcin Dittrich, wikariusz z parafii świętego Józefa na Józefowcu. 
 

Tegoroczny 73 Tydzień Miłosierdzia, który w tym roku obchodziliśmy w tygodniu po 

Niedzieli Miłosierdzia towarzyszyło hasło: „Idźcie i głoście”, i jak co roku towarzyszył mu 

Parafialny Dzień Chorych. Uczestnicy Dnia Chorych w czasie Eucharystii mogli przyjąć 

Sakrament Chorych i na koniec zostali obdarowani śląskim kołoczem.  
 

W tym roku też po raz pierwszy nie przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystości 

I Komunii świętej. Stało się tak, ponieważ większość dzieci mających przystąpić do Pierwszej 

Spowiedzi i Komunii świętej rozpoczęła naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, a wtedy 

zgodnie z decyzją Wydziału Katechetycznego naszej Archidiecezji dzieci przystępują po raz 

pierwszy do Spowiedzi i Komunii świętej wprawdzie mając tak samo inne dzieci 9 lat, ale  

w III klasie.  
 

W ostatnią niedzielę maja niemal stutysięczna rzesza mężczyzn i młodzieńców, 

pielgrzymowała do Piekar Śląskich, do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, Matki 

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wśród nich była przeszło 20 osobowa grupa 

pielgrzymów z naszej parafii od kilku już lat pielgrzymujących na rowerach i wyróżniająca 

się specjalnymi kamizelkami z logo naszej parafii. Uczestnikom i organizatorom tej majowej 

pielgrzymki do Piekar serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!  

 

Boże Ciało przeżywaliśmy razem z Parafią świętej Jadwigi. Świętowanie Bożego 

Ciała rozpoczęliśmy się uroczystą Mszą świętą w naszym kościele, którą celebrowali kapłani 

obu parafii z udziałem wiernych naszych Parafii. Procesja przeszła z naszego kościoła, do 

kościoła świętej Jadwigi, gdzie nastąpiło jej zakończenie. Tak świętowane Boże Ciało to już 

tradycja dla obu naszych parafii. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim Parafianom zaangażowanym w budowę ołtarzy na Boże Ciało, składających ofiary 

na ich upiększenie, a także dbającym o transport i nagłośnienie. Bóg zapłać serdeczne! 
 

25 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszej patronki. To była 

szczególna uroczystość.  Dziękowaliśmy za 30 lat, jakie minęły od konsekracji górnego 

kościoła. Było to 28 czerwca 1987 roku, a kościół nasz konsekrował Arcybiskup Senior 

Damian Zimoń.  



Do tego parafialnego dziękczynienia przygotowały nas Misje Parafialne trwające 

od niedzieli 18 czerwca do piątku 23 czerwca. Poprowadził je dla nas Ojciec Symplicjusz, 

franciszkanin z czeskiego Jabłonkowa. Był to wyjątkowy czas słuchania słowa, uczestnictwa 

w specjalnych nabożeństwach, gorętszej niż zwykle modlitwy i ożywienia naszej wiary. 

Rozpoczęliśmy je od wyjątkowego koncertu Chóru „Harmonia” z Mikołowa  

z towarzyszeniem orkiestry, 

Na uroczystej sumie odpustowej, 25 czerwca wyśpiewaliśmy dziękczynne Te Demu 

za 30 lat, jakie minęły od konsekracji górnego kościoła, za budowniczych tego kościoła, za 

wszystkich, którzy w naszym kościele doświadczyli łaski Sakramentów, za kapłanów tu 

służących swoim kapłaństwem i za wszystkich przyjaciół i dobrodziejów naszej parafii. 

Sumie odpustowej przewodniczył ksiądz Bronisław Gawron, budowniczy naszego kościoła  

i razem z Nim dziękowaliśmy też za 55 lat Jego kapłaństwa. Odpustowe Słowo Boże wygłosił 

ostatni kapłan pochodzący z naszej parafii, ksiądz Wojciech Dytko. 
 

W ostatnią sobotę września już po raz 59 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. 

W pielgrzymce uczestniczyło korzystając z autokaru i własnych samochodów około 90 osób. 

Pielgrzymkę poprowadził ksiądz Tomasz Dębek. Bóg zapłać serdeczne wszystkim za udział 

i modlitwę! 
 

We wrześniu pożegnaliśmy księdza Aleksandra Wojtalę, który dekretem księdza 

Arcybiskupa został proboszczem w parafii świętego Wawrzyńca w Orzeszu. Bardzo księdzu 

Aleksandrowi dziękujemy za jego dwuletnią posługę w naszej parafii, życzymy zdrowia  

i potrzebnych łask w proboszczowaniu i na dalsze lata życia. Decyzją księdza Arcybiskupa do 

naszej parafii został posłany ksiądz Tomasz Dębek, pochodzący z Brzezin Śląskich, który 

ostatnich 9 lat pracował w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. Serdecznie księdza 

Tomasza witamy i życzmy Nieustającej opieki naszej Patronki na kolejne lata kapłaństwa. 

Szopienice nie są księdzu Tomaszowi nieznane, przed 9 laty był wikariuszem u świętej 

Jadwigi w Szopienicach. Dzięki Jego kapłańskiej gorliwości bardzo powiększyło się grono 

kandydatów do służby przy ołtarzu i na nowo powstała grupa Dzieci Maryi, za co serdecznie 

księdzu Tomaszowi dziękuję.     
 

13 października 1917 roku miało miejsce szóste i ostatnie z objawień Matki Bożej  

w Fatimie. To wówczas Maryja nazwała siebie Matką Boską Różańcową i na niebie pojawiło 

się zjawisko nazywane cudem wirującego Słońca. Dokładnie w 100 lecie tamtych wydarzeń 

ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń poświęcił w naszym kościele Kaplicę Matki Bożej 

Fatimskiej. W mozaice stanowiącej tło dla figury Matki Bożej możemy zobaczyć różę, wszak 

różaniec to wieniec róż. Można też zobaczyć nawiązanie do owego wirującego Słońca, albo 

też dostrzec wir życia. Matka Boża zaś i różaniec to dla nas ostoja i pewność pośród 

życiowych zawirowań. 20 zielonkawych kostek, lekko zdystansowanych od mozaiki 

przypomina o 20 tajemnicach różańca. Nad figurą zaś wieniec z 12 światełek nawiązujący do 

zdania z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 

stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Zachęcamy wszystkich Parafian, żeby 

wchodząc czy wychodząc z kościoła, na choć chwilę wstąpić do tej Kaplicy i przez modlitwę 

„Pod twoja obronę” bądź 10-tkę różańca powierzać Panu Bogu siebie, rodzinę, bliskich  

i parafię.         
 

We Mszach świętych niedzielnych (łącznie z Mszą świętą w sobotę i w Szpitalu) 

uczestniczyło w tym roku średnio 532 wiernych, to o przeszło 100 osób więcej niż rok temu, 

(co stanowi tylko nieco przeszło 23% tych, którzy w niedzielnej Mszy świętej uczestniczyć 

powinni), w tym 314 kobiet (to 59% uczestniczących) i 218 mężczyzn (41% 

uczestniczących), z czego ponad 276 osób przyjęło w niedzielę Komunię świętą, (to ponad 

połowa uczestniczących). W tygodniu zaś we Mszach świętych uczestniczyło średnio ponad 

116 Parafian (to tez nieco więcej niż roku temu, a do Komunii świętej przystąpiły 94 osób, to 

ponad 80% uczestniczących.  
 



W tym roku mieliśmy w kościele i w Szpitalu, podobnie jak w latach poprzednich 

sporo wolnych intencji Mszalnych. Zanika, i niestety jest to jednak tendencja stała, zwłaszcza 

u Parafian w średnim i młodym wieku, potrzeba ofiarowania Mszy świętych - za swoich 

bliskich zmarłych, za siebie, z okazji rocznic ślubów czy urodzin. W ostatnim czasie 

zamówionych zostało także spoza naszej parafii kilka Mszy świętych gregoriańskich  
 

Wprawdzie w tym roku nastąpił wzrost uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej,  

z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale w dalszym ciągu bolączką naszego życia 

religijnego jest mała liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej! I dalej można 

powiedzieć, że uczestniczący w niedzielnej Mszy świętej są mniejszością. Ten grzech 

obojętności na niedzielną Msze świętą niech w dalszym ciągu będzie przedmiotem naszej 

osobistej i ogólnoparafialnej modlitwy. To też polecam żarliwej modlitwie wszystkich 

Parafian, szczególnie naszemu Bractwu Różańcowemu i naszym chorym! 
 

  Co miesiąc gromadzimy się na Apelu Jasnogórskim, na który przyjeżdżają też wierni 

z sąsiednich parafii; co tydzień gromadzi nas środowa Nowenna do MBNP, a od maja do 

października Nabożeństwa Fatimskie.  
 
 

 Ze względu na stale malejącą liczbę uczestniczących w Niedzielnych Nieszporach, 

najczęściej były to 2 – 3, a czasem tylko jedna osoba musieliśmy zrezygnować z tego 

Nabożeństwa. I nie była to wcale łatwa decyzja.      
 

Dzięki wsparciu sprzymierzeńców i ofiarodawców, możliwe jest stałe, coroczne 

dofinansowywanie przez parafię wyjazdów na rekolekcje ministranckie, Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Szopienice”, przygotowanie nagród za uczestnictwo w Roratach  

i poczęstunek dzieci słodyczą po niedzielnej Mszy świętej. Podobnie, jak w latach ubiegłych  

i w tym roku mogliśmy przygotować paczki dla chorych Parafian i ministrantów,  

i świątecznie obdarowywać starszych Parafian. Przez cały rok parafia nasza finansuje szkolne 

obiady dla kilkorga dzieci, uczniów naszej szkoły, dopłaca kilku rodzinom do czynszów  

i dwom studentom do czesnego za studia, realizuje najuboższym recepty na lekarstwa. 

Uczestniczymy też w programie Caritas Polska „Rodzina – rodzinie”, co miesiąc wspierając 

jedną z syryjskich rodzin.  
 

Cieszymy się powiększającym się gronem ministrantów, powstaniem Dzieci Maryi 

Bractwem Różańcowym i Chórem.  
 

Od lat sami decydujemy, na jaki cel zostanie przekazana część naszego podatku. 

Wielu z nas przekazuje 1% swojego podatku na rzecz Caritas naszej Archidiecezji.  
 

Ważnym wsparciem budżetu parafii są comiesięczne specjalne, kopertowe ofiary 

składane na potrzeby kościoła. W roku ubiegłym w ten sposób wspierało swoją parafię ponad 

20 osób i rodzin. Tym serdeczniejsze Bóg zapłać tym, którzy wytrwale wspierają swoją 

parafię tą specjalną, ofiarnością. 
 

Według ubiegłorocznej kolędy na terenie parafii mieszka ok. 2.800 katolików. 
 

Chrzest święty w tym roku przyjęło 29 dzieci (o 3 mniej niż rok temu) (16 chłopców  

i 13 dziewczynek), w tym 10 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, a 6 ze 

związków cywilnych, 13 konkubinatów.  
 

Sakrament małżeństwa zawarły tylko 2 pary. W tym roku z comiesięczną Spowiedzią 

i Komunią świętą byliśmy nieco ponad 90 razy (to podobnie jak rok temu). Zanika praktyka 

korzystania przez chorych i starszych z comiesięcznej Spowiedzi i Komunii świętej. 

Zachęcamy rodzinę, sąsiadów by podpowiedzieli, zachęcili do korzystania z tej comiesięcznej 

okazji, jeśli siły i zdrowie nie pozwalają już na obecność w kościele.   
 

W kościele i Szpitalu rozdzielono ponad 35.000 Komunii świętych, a to znaczny 

wzrost niż rok temu. I to jest powód do radości i zadowolenia.  
 

Na miejsce wiecznego spoczynku z naszego kościoła odprowadziliśmy z naszego 

kościoła 18 zmarłych (tak jak rok temu) (10 mężczyzn i 8 kobiet), Kilkoro naszych Parafian 



zostało odprowadzonych na cmentarz z kościoła świętej Jadwigi w Szopienicach i świętego 

Antoniego w Dąbrówce Małej. 
 

Czas teraz na informacje gospodarcze.  
 

W tym roku, oprócz wspomnianych już wyżej prac, zrealizowaliśmy jeszcze kilka 

bardzo ważnych inwestycji.  
 

Nasza Droga Krzyżowa została uzupełniona o dwie ostatnie Stacje, co pozwoliło na 

jej uroczyste poświecenie. Wiele wysiłku, pracy i nakładów i środków zostało poświęconych 

na powstanie Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, tak by mogła być poświęcona w 100 lecie 

objawień. To był bardzo duży wysiłek organizacyjny i wykonawczy architekta, wykonawców 

i darczyńców. Wymieniliśmy nawierzchnię przed głównym wejściem do kościoła na 

współcześnie betonową. W zamiarze jest wymiana na taką samą nawierzchni w krużganku 

wzdłuż kościoła od strony pól. Dokończyliśmy remont schodów. Wybór materiału  

i technologii nie przyniósł jednak oczekiwanego efektu i schody wejściowe wymagać będą 

prac naprawczych. Unowocześniliśmy i wymienili źródła światła oświetlające wieżę naszego 

kościoła. Wymieniliśmy też na oszczędne źródła światła na klatce schodowej między 

zakrystia a dużą salą. Parafialna salę spotkań i klasę katechetyczną wyposażyliśmy  

w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. W obu kaplicach wymieniliśmy głośniki 

na nowsze z estetyką dopasowaną do kaplic. Przygotowana też została i założona nowa, 

estetyczną poręcz na głównych schodach wejściowych do kościoła. W kancelarii parafialnej 

wymieniliśmy na nowy sprzęt komputerowo – biurowy. Nasze ogrzewanie, tak kościoła, jak  

i budynków lat parafii pozwalające korzystać z jednej kotłowni ma już 13 lat. Musieliśmy 

wymienić jedną z ważnych pomp podających ciepło, co było dość znacznym  

i nieplanowanym wydatkiem. Boczne drzwi kościoła zostały pomalowane i zasłonięte 

nowymi kotarami w kolorze spójnym z kolorystyką ścian. Wyciszyliśmy też od wewnątrz 

drzwi prowadzące z zakrystii na kościół. Od Pasterki niedzielna i świąteczna Msza święta  

o godzinie 8.3o jest internetowo transmitowana i dostępna na stronie internetowej naszej 

parafii. Jest ona dedykowana dla chorych i seniorów naszej parafii, którzy ze względu na 

wiek, chorobę, czy nawet pogodę nie mogą być z nami w naszym kościele na Mszy świętej.   
 

W planach na najbliższy rok jest wymiana pod chórem drewnianych drzwi 

wahadłowych na specjalnie zaprojektowaną szklaną bramę łączącą architektonicznie  

i plastycznie obie kaplice. Jest też w zamiarze wymiana na całej powierzchni posadzki pod 

chórem na taką, jak w przyszłości będzie w całym kościele. W związku z pęknięciami  

u podłoża murku ogniowego na wysokości jego zabudowy na poziomie dachu kościoła czeka 

nas przygotowanie projektu i prace zabezpieczające przed dalszym postępem tych pęknięć. 

To znowu spory zakres prac, jaki jest przed nami. Ufając w Boże błogosławieństwo, opiekę 

nasze Patronki i życzliwość wielu darczyńców wierzę, że uda sprostać tym wyzwaniom.       
 

Serdeczne Bóg zapłać za każdą modlitwę, życzliwość, dobre słowo i uśmiech.  
 

Bóg zapłać za każdą ofiarę i materialne wsparcie parafii, i o tę życzliwą ofiarność 

serdecznie proszę, szczególnie z przeznaczeniem na przygotowywane kolejne etapy prac przy 

przebudowie i upiększaniu wnętrza naszego kościoła. 
 

Dziękuję serdecznie niezawodnej prawie 30 osobowej grupie Parafian wspierających 

parafię darem pracy i poświęconego czasu, dbałością o czystość kościoła i jego obejście,  

o jego kwiatowy wystrój, o budowanie stajenki i Bożego Grobu, strony internetowej parafii, 

przygotowywanie Wiadomości Parafialnych, dbałość o czystość strojów liturgicznych  

i obrusów. Bóg zapłać za bieżące sprzątanie kościoła i jego przygotowywanie na niedzielę 

dla nas wszystkich. Jest to zaangażowanie nie do przecenienia. I o ten dar pracy serdecznie 

proszę.  
 

Bóg zapłać wszystkim dbającym o intencje Mszalne w I czwartki, piątki i soboty 

miesiąca, czcicielom świętego Antoniego i świętego Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, 

Bractwu Różańcowemu i wdowom. To dar nieoceniony. Bóg zapłać Radzie duszpastersko - 



gospodarczej, Bractwu Różańcowemu za wytrwały dar modlitwy; Chórowi, jego Pani 

Dyrygent, ministrantom, Dzięki serdeczne wszystkim współpracownikom, księdzu 

Tomaszowi, Panom organiście i kościelnym, Paniom prowadzącym nasze gospodarstwo 

domowe, Pani katechetce.  
 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Przyjaciołom naszej Parafii, naszym dobrodziejom, 

darczyńcom i ofiarodawcom spoza parafii. Bez ich stałej, wieloletniego już wsparcia  

i pomocy wszystkie nasze dotychczasowe przedsięwzięcia, remontowe i inwestycje byłby 

niemożliwe do zrealizowania. Naszą wdzięczność wzmacniamy Mszą świętą odprawianą  

w ich intencji zawsze w pierwsza niedzielę miesiąca. Bóg zapłać Zarządowi Miasta  

i wszystkim podległym mu instytucjom, MZUM-owi i Firmie ogrodniczej dbającej  

o otoczenie naszego kościoła. Bóg zapłać życzliwym nam firmom, instytucjom i osobom 

prywatnym.  
 

 

Wszystkim Parafianom serdeczne Bóg zapłać! 
 

Wszystkich, których w jakikolwiek sposób obraziłem, bądź poczuli się przez mnie 

urażeni czy skrzywdzeni i żywią urazę - serdecznie przepraszam!  


