Sprawozdanie duszpasterskie
z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Katowicach - Szopienicach za rok 2018
Drodzy Parafianie!
Miniony rok naznaczony był dwoma ważnymi wydarzeniami. Jednym historycznym,
drugim współczesnym.
Rok 2018 przeżywaliśmy pod znakiem obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości po 123 latach zaborów. Ta część Górnego Śląska, która wróciła do Polski
w wyniku plebiscytu i III Powstania Śląskiego, została faktycznie przyjęta przez polskie
państwo dopiero w czerwcu 1922 roku. To w dzisiejszym szopienickim Liceum mieściła się
Rada Naczelna z Naczelną Komendą Wojsk Powstańczych z Wojciechem Korfantym
dyktatorem powstania. Do historii przeszło powitanie polskich oddziałów na moście
w Szopienicach.
Z pewnością do historii przejdzie też szczyt klimatyczny Konferencja Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24, której gospodarzem
były Katowice. I tu nie sposób nie przypomnieć słów Arcybiskupa Wiktora Skworca: Nikt nie
powinien mówić: mnie to nie obchodzi, to nie moja sprawa, bo przecież wszyscy potrzebujemy
czystego powietrza, wszyscy pragniemy czystym powietrzem oddychać, by żyć. Troska
o środowisko naturalne, o czystość powietrza, to sprawa sumienia, które na sprawy ekologii
winno pozostać wrażliwe. Te nasze grzechy ekologiczne powinny być także wyznawane
w sakramencie pokuty. To ważne przypomnienie, bo za smog, który tak bardzo nam
doskwiera nie jest już odpowiedzialny górniczo - hutniczy przemysł, bo jego już prawie nie
ma, a my sami, palący w domowych piecach niskiej jakości węglem i innymi nie koniecznie
węglowymi paliwami
Przypomnijmy sobie, co w naszej parafii wydarzyło się w ubiegłym roku, a był to rok
bardzo bogaty w wiele wydarzeń.
Wspólne kolędowanie przy naszej szopce nazywane „Kolędowaniem na sianie” stało
się już naszą tradycją i od niego w Trzech Króli rozpoczęliśmy rok 2018.
Kaznodzieją pasyjnym na Gorzkich Żalach był ksiądz Tomasz Dębek, obecny
wikariusz naszej parafii.
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne poprowadził dla nas ksiądz doktor Adam
Pawlaszczyk, były Wikariusz Sądowy naszej archidiecezji, a obecnie Redaktor Naczelny
„Gościa Niedzielnego”.
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej Szkoły Podstawowej prowadził
w ubiegłym roku ksiądz Łukasz Pasuto, wikariusz parafii świętego Antoniego w Dąbrówce
Małej.
Tegoroczny 74 Tydzień Miłosierdzia obchodziliśmy pod hasłem: „Miłosierdzie
źródłem wolności”. Jak co roku towarzyszył mu Parafialny Dzień Chorych. Uczestnicy Dnia
Chorych w czasie Eucharystii mogli przyjąć Sakrament Chorych, przyjąć błogosławieństwo
lourdzkie, a na koniec zostali obdarowani śląskim kołaczem.
Po kilku latach przerwy, 10 kwietnia ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił
w naszym kościele Sakramentu Bierzmowania 43 kandydatom z naszej parafii i parafii
świętego Antoniego w Dąbrowce Małej.
05 maja przeżywaliśmy wyjątkową i niezwykłą uroczystość. W czasie uroczystej
Mszy świętej ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, wprowadził
do naszego kościoła relikwie I stopnia świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to z całą
pewnością przejdzie do historii naszej parafii.

Uroczystość tę poprzedziły prace przygotowawcze. Przygotowana została specjalna
szkatuła na relikwiarz, poprowadzona instalacja elektryczna dla oświetlenia relikwiarza
i malowaniem; odświeżona została cała ściana, w centrum, której jest wizerunek Jezusa
Miłosiernego. Przygotowane też zostało miejsce na relikwie świętej Faustyny Kowalskiej,
o które rozpoczęliśmy starania.
W tym roku w przed ostatnią niedzielę maja przeżywaliśmy uroczystość I Komunii
świętej. Po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy świętej 42 dzieci. Niestety stałym
staje się już fakt, że większość dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej nie ma
doświadczenia wspólnego z Rodzicami uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej i to nie tylko
z powodu ich kolejnych związków małżeńskich rodziców, już niesakramentalnych, ale przede
wszystkim z powodu religijnej obojętności. Ten brak przykładu życia sakramentalnego ze
strony rodziców jest dla religijnego rozwoju dziecka stratą niepowetowaną, stąd też brak
dzieci na niedzielnej Mszy świętej i zupełne zaniedbanie nawet już nie, co miesięcznej, ale
nawet przedświątecznej Spowiedzi świętej.
W ostatnią niedzielę maja, jak to jest od lat, prawie stutysięczna rzesza mężczyzn
i młodzieńców, pielgrzymowała do Piekar Śląskich, do Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej. Wśród nich była ponad 20 osobowa pielgrzymów z naszej parafii od kilku już
pielgrzymujących na rowerach i wyróżniająca się specjalnymi kamizelkami z logo naszej
parafii. Uczestnikom i organizatorom tej majowej pielgrzymki do Piekar serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać!
Tradycją jest już Boże Ciało przeżywane razem z Parafią świętej Jadwigi.
Świętowanie Bożego Ciała rozpoczęliśmy się uroczystą Mszą świętą w kościele świętej
Jadwigi w Szopienicach, celebrowana przez kapłanów z obu parafii z udziałem wiernych
naszych Parafii. Procesja przeszła z kościoła świętej Jadwigi, do naszego, gdzie nastąpiło jej
zakończenie. 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!
27 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszej patronki. Sumie
odpustowej przewodniczył ksiądz Łukasz Dziura pochodzący z Murcek były kapelan Księdza
Arcybiskupa Wiktora Skworca, obecnie doktorant na Uniwersytecie świętego Anzelma
w Rzymie.
Z okazji naszego parafialnego odpustu przekazaliśmy do Hospicjum „Cordis”
w Katowicach – Janowie, jako nasz odpustowy dar to, co pacjentom hospicjum w ich
codzienności jest najbardziej potrzebne. Bóg zapłać najpierw za pomysł takiego odpustowego
daru, i za niezwykle hojną odpowiedź na taką formę podzielenia się konkretnym dobrem
z najbardziej potrzebującymi. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim tak szczodrze
okazaną życzliwość.
W tym roku z początkiem sierpnia grupa 30 dzieci z opiekunami wyjechała na
dziesięciodniowy letni wypoczynek do Łukęcina nad morzem. Organizatorem i opiekunem
tego wyjazdu był ksiądz Tomasz Dębek. Za wielki wysiłek organizacyjny i wychowawczy
w naszym i swoim imieniu bardzo księdzu Tomaszowi dziękuję. Całkowity koszt tego
wyjazdu (pobyt na miejscu i wynajęcie autokaru) to przeszło 20 tysięcy złotych. Bóg zapłać
wszystkim, dzięki których ofiarności ten wyjazd był możliwy.
W ostatnią sobotę września już po raz 60 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę.
W pielgrzymce uczestniczyło korzystając z autokaru i własnych samochodów około 100
osób. Pielgrzymkę poprowadził ksiądz Tomasz Dębek. Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej
przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz
Proboszcz Piotr Brząkalik. Bóg zapłać serdeczne wszystkim za udział i wspólną modlitwę!

We Mszach świętych niedzielnych (łącznie z Mszą świętą w sobotę i w Szpitalu)
uczestniczyło w tym roku średnio nieco ponad 500 wiernych, to nieco mniej niż rok temu, (to
stanowi tylko nieco ponad 20% tych, którzy w niedzielnej Mszy świętej uczestniczyć
powinni), w tym jest około 60% i 40% mężczyzn, z czego około. 45% osób przystępuje
w niedzielę do Komunii świętej. W tygodniu zaś we Mszach świętych uczestniczyło średnio
przeszło 100 Parafian, z czego ponad 70% przystępowało do Komunii świętej.
Niestety w miesiącach jesienno – zimowych nikt już nie uczestniczy w porannej Mszy
świętej. Część Pań regularnie uczestniczących we Mszy świętej tygodniowej odeszła już do
wieczności, a części wiek, zdrowie i kondycja nie pozwalają już na codzienny udział we
Mszy świętej. Nie ma tu też naturalnej wymiany pokoleniowej, co by świadczyło też
o niedocenianiu Mszy świętej w dni powszednie.
W minionym roku mieliśmy znacznie mniej wolnych intencji mszalnych niż w latach
ubiegłych, a to dzięki Mszom świętym gregoriańskim za zmarłych w większości
pochodzących jednak spoza parafii. Zanika i jest to tendencja stała, szczególnie u Parafian
w średnim i młodszym wieku, potrzeba ofiarowania Mszy świętych - za swoich bliskich
zmarłych, za siebie, z okazji rocznic ślubów czy urodzin.
Niestety nie nastąpił też wzrost liczby uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej.
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 Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a od maja do października Nabożeństwa Fatimskie.
Dzięki wsparciu sprzymierzeńców ofiarodawców i darczyńców, 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.
Przez cały rok parafia nasza finansuje szkolne obiady dla kilkorga dzieci, uczniów naszej
szkoły, dopłaca kilku rodzinom do czynszów, funduje stypendium studenckie, 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, Bractwem Różańcowym
i Chórem. W tym miejscu zapraszam serdecznie i zachęcam do powiększenia swoim udziałem
i zaangażowaniem nasze Bractwo Różańcowe i nasz Chór. Cieszymy się powstaniem kręgu
Domowego Kościoła, który tworzy 7 par małżeńskich, 4 z naszej i 3 spoza naszej parafii.
Od lat już 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 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. 2 900 mieszkańców.
Chrzest w tym roku przyjęło 45 dzieci (to o 16 więcej niż rok temu) (25 chłopców i 20
dziewczynek), w tym 31 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, 2 ze związków
cywilnych, 9 konkubinatów i 3 panieńskich.

Sakrament małżeństwa zawarło 6 par, to o 4 więcej niż rok temu. W tym roku
z comiesięczną Spowiedzią i Komunią świętą byliśmy nieco ponad 130 razy (to znacznie
częściej niż rok temu). Bardzo ważną jest praktyka korzystania przez chorych i starszych
z comiesięcznej Spowiedzi i Komunii świętej. Zachęcamy rodzinę, sąsiadów by
podpowiedzieli, zachęcili i pomogli w korzystania z tej comiesięcznej posługi sakramentalnej,
jeśli seniorom siły i zdrowie nie pozwalają już na obecność w kościele.
W kościele i Szpitalu rozdzielono prawie 35 000 Komunii świętych, to podobnie, jak
rok temu. I to jest powód do radości i zadowolenia.
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy z naszego kościoła 23 zmarłych
(to 5 więcej niż rok temu) (11 mężczyzn i 12 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 zakończyliśmy prace upiększające Kaplicę Matki Bożej Fatimskiej. Jej
boczna ściana zapisana została słowami modlitwy Zdrowaś Maryjo, jakby ulatującymi ku
górze, co jest symbolem stale wznoszącej się modlitwy różańcowej. Na specjalnie
przygotowanych szklanych płytach w kolorze odpowiednim do każdej z tajemnic wypisane
zostały nazwy wszystkich różańcowych tajemnic. Zachęcamy Parafian, żeby wchodząc czy
wychodząc z kościoła, choć na chwilę wstąpić do tej Kaplicy i przez modlitwę „Pod Twoja
obronę” bądź 10 różańca powierzać Panu Bogu siebie, rodzinę, bliskich i parafię.
Teraz obie Kaplice uzupełniają się swoją estetyką, a poprzez kolor wnoszą
w przestrzeń pod chorem lekkość i ciepło.
Wymieniliśmy wszystkie kotary przy drzwiach wejściowych do kościoła, tak aby
swoją szarością stanowiły kolorystyczną jednolitość ze ścianami kościoła.
Po uzupełnieniu ubytków odnowiona została figura Matki Bożej stojąca przed
wejściem do dolnego kościoła. Renowacji wewnętrznej i zewnętrznej poddane też zostało
tabernakulum. Wymienione zostały na ledowe źródła światła w zakrystii, na klatce schodowej
przy zakrystii i na probostwie.
Na chórze założona została drewniana obudowa kontuaru organów dla zabezpieczenia
instrumentu i poprawy komfortu pracy naszego organisty z odpowiednią szafą na
przechowywanie nut i pomocy muzycznych.
Od tego roku ci Parafianie, którym wiek i zdrowie nie pozwalają na obecność
w kościele na Mszy świętej w niedziele i święta mogą uczestniczyć dzięki transmisji
internetowej.
Najtrudniejszą inwestycją tego roku były konieczne prace w związku
z powiększającymi się i stale postępującymi pęknięciami elewacji kościoła na styku attyki
z płytą dachową kościoła. Po stosownej ekspertyzie kościół został opasany na całym swoim
obwodzie specjalną, stalową objemką zakotwiczoną wewnątrz przestrzeni międzydachowej
dla zabezpieczenia elewacji i zatrzymania dalszego postępu tych pęknięć. Powstałe pęknięcia
zostały też wypełnione specjalną masą stosowaną przy budowie mostów i wiaduktów. Była to
też najkosztowniejsza inwestycja. Jej koszt zamknął się kwotą ponad 60 tysięcy złotych.
Cieszymy się też nowo powstałym miejskim parkingiem od strony ulicy Korczaka.
Jego przydatność widać po jego wykorzystaniu. Wyraźnie też poprawił on porządek i estetykę
w przykościelnej przestrzeni.
Zostały też zdemontowane pod chórem drewniane drzwi wahadłowe. W ich miejsce
chcielibyśmy w tym roku wbudować specjalnie zaprojektowaną szklaną bramę łączącą
architektonicznie i plastycznie obie kaplice. Projekt i wizualizacja są do zobaczenia tablicy
ogłoszeniowej. Jest też w zamiarze wymiana posadzki na całej powierzchni pod chórem na
taką, jak w przyszłości będzie w całym kościele. To dwie poważne inwestycje zaplanowane

na ten rok. Chcielibyśmy też wymienić betonową nawierzchnię w krużganku wzdłuż bocznej
ściany kościoła na taką samą jak, jest przed głównym wejściem do kościoła.
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 ponad 50 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 stałego, wieloletniego już wsparcia
i pomocy wszystkie nasze dotychczasowe przedsięwzięcia, remontowe i inwestycje byłby
niemożliwe do zrealizowania. Naszą wdzięczność wyrażamy Mszą świętą odprawianą
w ich intencji zawsze w pierwsza niedzielę miesiąca. Bóg zapłać Zarządowi Miasta
i wszystkim podległym mu instytucjom, MZUMowi i zaprzyjaźnionej Firmie dbającej
o zielone 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!

