
Sprawozdanie duszpasterskie 

z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Katowicach - Szopienicach za rok 2019                                                                                         
 

Drodzy Parafianie! 
 

Miniony rok naznaczony był wieloma ważnymi wydarzeniami. To był rok bardzo 

wyborczy. W maju wybory do Europarlamentu, w październiku do Sejmu i Senatu. 

Poprzedzone rzecz jasna kampaniami rzucającymi coraz dotkliwszy cień polaryzacji i coraz 

większych podziałów już nie tylko społeczno politycznych, ale też sąsiedzkich, a nawet 

rodzinnych. 

Był to też rok 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Z tej okazji w Święto 

Wojska Polskiego Katowice były po raz pierwszy gospodarzem defilady wojskowej. 

Przemarsz 2600 żołnierzy i przejazd 185 maszyn wojskowych obejrzało ponad 200 tys. ludzi. 

Z pewnością Wojciech Korfanty za życia zasłużył na pomnik w Warszawie. Doczekał 

się go dopiero w tym roku, po 100 latach od słynnego przemówienia w Reichstagu i po co 

najmniej 20 latach starań. Jak na ironię, o uhonorowanie w stolicy jednego z najważniejszych 

dla Polski polityków XX wieku zabiegali głównie sami Ślązacy.  

Uroczystość poprzedziła Msza święta w Archikatedrze warszawskiej z udziałem 

Prezydenta RP, oficjeli, władz wojewódzkich, licznych delegacji, pocztów sztandarowych, 

także z szopienickiego Liceum. a przede wszystkim licznej grupy Ślązaków. Mszy św. z 

udziałem śląskich kapłanów przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, A Słowo Boże wygłosił 

Metropolita katowicki Abp Wiktor Skworc. Powiedział między innymi cytując Korfantego:  

Przeżywamy dzisiaj czasy przełomowe, pełne tragizmu. W oczach naszych wali się w gruzy 

stary świat i rodzi się nowy. We wszystkich dziedzinach naszego życia zbiorowego 

przeżywamy ciężkie przesilenie, którego przyczyną jedyną jest przesilenie moralne i 

odstępstwo od zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. (…) Kościół nigdy nie miesza się 

do walk partyjno-politycznych i zawsze stoi ponad nimi. Intrygi poszczególnych partii, ich 

podstępne kombinacje, manewry wyborcze i targi partyjne, ambicje polityków wzajemnie się 

zwalczających i ubiegających się o ujęcie władzy w państwie w swoje ręce, częstokroć w 

egoistycznych interesach własnych lub pewnych ugrupowań społecznych pod pozorem 

służenia interesom ogólnym, są Kościołowi zupełnie obce. Z tą zawieruchą partyjno-

polityczną Kościół nie chce mieć nic wspólnego… Przeciwnie, jeżeli te walki partyjno-

polityczne przybierają formy i rozmiary niezgodne z dobrem publicznym i niezgodne z 

zasadami chrześcijańskimi, Kościół musi je publicznie potępić i nawoływać swoich wiernych, 

by w nich udziału nie brali”.   
 

Przypomnijmy sobie teraz , co w naszej parafii wydarzyło się w ubiegłym roku, a też 

był to rok bardzo bogaty wydarzenia.  
 

 W styczniu przeżyliśmy niezwykłe kolędowanie, Nasz kościół stał się miejscem, a my 

gospodarzami koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Golec Orkiestry. Przestrzeń kościoła 

wypełniła się muzyką i śpiewem oprawionym pięknym światłem. To kolędowaniem zostanie 

nam na pewno na długo w pamięci.           
 

 Kaznodzieją pasyjnym na Gorzkich Żalach był ks. Robert Rosiak, wikariusz parafii 

św. Jadwigi w Szopienicach. On też poprowadził Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów 

naszej Szkoły Podstawowej 

 Parafialne Rekolekcje Wielkopostne poprowadził dla nas ks. Zbigniew Kocoń, 

proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach i Moderator „Żywego Różańca” w 

Archidiecezji Katowickiej. 
 

 

W piątek przed Niedziela Palmową zobaczylismy Widowisko Pasyjne „a jednak 

nadzieja…” według specjalnie napisanego scenariusza z udziałem Aktorów Teatru Śląskiego 



w Katowicach, muzyką Józefa Skrzeka i śpiewem Ewangelickiego Chóru „Jubilate Deo”.  W 

recenzji napisano między innymi: (…) na szczęście nie mieliśmy do czynienia z widowiskiem, 

ale właściwie z medytacją na temat pasyjny. (…) Dość odważną, trzeba zaznaczyć, nie teksty 

kanoniczne były wygłaszane przez aktorów, ale współczesne apokryfy. Wiele w nich było 

odwołań do aktualnych doświadczeń i dzisiejszej wrażliwości. (…) Zapytacie, czy to wszystko 

wydarzyło się w nieco ponadgodzinnej pasji w kościele katolickim? Tak. Nie wszystko było tak 

wyraziste i oczywiste od razu. Mam wrażenie, że spektakl zaczął pracować wiele godzin 

później – napisał recenzent. Widowisko to spotkało się z tak dobrym odbiorem, że zostało 

powtórzone w piątek przed Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego z okazją do osobistej 

adoracji relikwii Krzyża Świętego.   
 

Tegoroczny 75 Tydzień Miłosierdzia obchodziliśmy pod hasłem: „Polska Pomaga – 

Miłosierni Miłosierdzia dostąpią”. 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 kołoczem.  
 

Chcąc ułatwić naszym Seniorom, którym coraz trudniej chodzić, dotarcie do kościoła 

na Mszę świętą w niedziele i święta uruchomiliśmy specjalny busik dowożący z Os. Hallera 

Seniorów do kościoła, a po Mszy świętej odwożący na osiedle. 
 

W ostatnią niedzielę maja, jak to jest od lat, prawie stutysięczna rzesza mężczyzn i 

młodzieńców, pielgrzymowała do Piekar Śl., do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. 

Wśród nich była prawie 30 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 św. Jadwigi. Świętowanie 

Bożego Ciała rozpoczęliśmy się uroczystą Mszą św. w naszym kościele celebrowaną przez 

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

kościoła św. Jadwigi 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! 
 

 W czerwcu w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Mistrzowie 

Modlitwy Muzyką” usłyszeliśmy w naszym kościele, co rzadko się zdarza, koncert 

fortepianowy. Solistą był Ivan Donchev z Bułgarii, który Ferenca Liszta „Lata pielgrzymstwa 

- Rok drugi Włochy”. 
 

W ostatnią niedzielę czerwca obchodziliśmy Uroczystość Odpustową ku czci naszej 

patronki. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże do nas wygłosił ks. Marek Konsek, 

ekonom Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 
 

Z okazji naszego parafialnego odpustu przekazaliśmy do Hospicjum „Cordis” 

w Katowicach – Janowie, jako kolejny nasz odpustowy dar to, co Pacjentom Hospicjum w ich 

codzienności jest najbardziej potrzebne, a także dar materialny w wysokości 1.030 złotych. 

Bóg zapłać najpierw za pomysł takie 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 lipcu ukończony został mural na farskim płocie przy parkingu od strony ul. 

Korczaka. Autorem tego murala jest Jan Michał Raspazjan, malarz, artysta uliczny, muralista. 

Jego muralne można zobaczyć w wielu miejscach, między innymi w Katowicach przy ul. 

Gliwickiej, na elewacji Domu Aniołów. To badaj pierwszy taki mural przedstawiający 

świętych: Krzysztofa, Barbarę, Floriana, Jadwigę i Antoniego. 
 



W sierpnia grupa prawie 20 dzieci z opiekunami wyjechała na letni wypoczynek 

do Augustowa. Organizatorem i opiekunem tego wyjazdu był ks. Tomasz Dębek. Za wysiłek 

organizacyjny i wychowawczy bardzo ks. Tomaszowi dziękujemy. Całkowity koszt tego 

wyjazdu (pobyt na miejscu i wynajęcie autokaru) to przeszło 10 tys. złotych. Bóg zapłać 

wszystkim, dzięki których ofiarności ten wyjazd był możliwy.   
 

We wrześniu pożegnaliśmy ks. Tomasza Dębka, który dekretem Ks. Arcybiskupa 

został prze niesiony do parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Dziękujemy ks. Tomaszowi 

dziękujemy za jego dwuletnią posługę w naszej parafii, życzymy zdrowia i potrzebnych łask 

na dalsze lata kapłaństwa. Decyzją Ks. Arcybiskupa do naszej parafii został posłany ks. 

Dariusz Szmidt, który dotychczas pracował w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w 

Gierałtowicach. Ks. Dariuszowi życzymy opieki naszej patronki na lata posługi w naszej 

parafii.   
 

W ostatnią sobotę września już po raz 61 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. 

W pielgrzymce uczestniczyło korzystając z autokaru i własnych samochodów ok 100 osób. 

Pielgrzymkę poprowadził ks. Dariusz Szmidt. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przed 

cudownym obrazem Jasnogórskiej Pani i słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Piotr Brząkalik.  

Bóg zapłać serdeczne wszystkim za udział i wspólną modlitwę! 
 

W listopadzie, po 9 latach przeżywaliśmy wizytację kanoniczną Ks. Biskupa. Był nim 

Ks. Biskup Marek Szkudło. W ramach wizytacji spotkał się z nauczycielami naszej szkoły, 

odwiedził chorych w szpitalu, udzielił Bierzmowania 18 młodym osobom, spotkał się z 

ministrantami, Bractwem Różańcowym, Chórem, odwiedził najstarszą parafiankę, i seniora – 

budowniczego kościoła i jedno z młodych małżeństw. W dekrecie powizytacyjnym Ks. 

Biskup zwrócił uwagę na spotkanie wszystkimi współpracownikami parafii. Napisał: przyszło 

40 osób, które czuja się odpowiedzialne za życie parafii i pomagają na różnych „frontach”. 

Zwrócił tez uwagę, że kościół jest utrzymany w dobrym stanie, jego zmieniający się wystrój 

pomaga w modlitwie i sprzyja sprawowaniu liturgii. Po przeprowadzonej wizytacji 

kanonicznej składam serdeczne podziękowanie wszystkim współpracownikom świeckim 

wspierającym duszpasterzy w ich służbie na rzecz parafii          
 

 

We Mszach św. niedzielnych (łącznie z Mszą św. w sobotę i w Szpitalu) uczestniczyło 

w tym roku średnio prawie 500 wiernych, to mniej więcej tyle samo, co rok temu, (to stanowi 

tylko nie całe 20% tych, którzy w niedzielnej Mszy św. uczestniczyć powinni), w tym jest ok. 

60% i 40% mężczyzn, z czego ok. 45% osób przystępuje w niedzielę do Komunii św. W 

tygodniu zaś na wszystkich Mszach św. uczestniczyło ledwie kilkadziesiąt Parafian, z czego 

ponad 80% przystępowało do Komunii św.  

Niestety w miesiącach jesienno – zimowych nikt już nie uczestniczy w porannej Mszy 

św. Część Pań regularnie uczestniczących w tygodniowej Mszy św. odeszła już do 

wieczności, a części wiek, zdrowie i kondycja nie pozwalają już na codzienny udział we 

Eucharystii. Nie ma tu też naturalnej wymiany pokoleniowej, co by świadczyło też o 

niedocenianiu Mszy św. w dni powszednie.        
 

W minionym roku mieliśmy znacznie mniej wolnych intencji mszalnych niż w latach 

ubiegłych, a to dzięki Mszom św. 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 św. - za swoich bliskich zmarłych, za siebie, 

z okazji rocznic ślubów czy urodzin.  
 

Niestety nie nastąpił wzrost liczby uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W 

dalszym ciągu bolączką naszego życia religijnego jest mała liczba uczestniczących w 

niedzielnej Mszy św.! I dalej można powiedzieć, że uczestniczący w niedzielnej Mszy św. są 

mniejszością. Ten grzech obojętności na niedzielną Msze św. 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! 
 

Cieszymy się powrotem do niedzielnej Mszy św. rodzinnej o 11.3o i z coraz większej 

liczby rodziców uczestniczących w niej z dziećmi, z małymi dziećmi, jeszcze w wózkach. 

Cieszy nas też, że rodzice korzystają a z kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, przeznaczonej też 

dla rodziców z dziećmi.     
 

  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.   
 

Dzięki wsparciu sprzymierzeńców ofiarodawców i darczyńców, możliwe jest stałe, 

coroczne dofinansowywanie przez parafię wyjazdów na rekolekcje ministranckie, 

zorganizowanie letniego wyjazdu dzieci, dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Szopienice”, przygotowanie nagród za uczestnictwo w Roratach i poczęstunek dzieci 

słodyczą po niedzielnej Mszy św. 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.  
 

Cieszy nas stale powiększające się grono ministrantów, modlitwa Bractwa 

Różańcowego i śpiew Chóru. W tym miejscu zapraszam serdecznie i zachęcam do 

powiększenia swoim udziałem i zaangażowaniem nasze Bractwo Różańcowe i nasz Chór. 

Raduje nas powstanie kręgu Domowego Kościoła, który tworzy kilka  par małżeńskich, z 

naszej i nie naszej parafii.  
 

Powoli zawiązuje się grupa świeckich lektorów. Zależy nam, żeby w Liturgii Słowa 

brali czynny udział świeccy parafianie.  
 

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 nieco 

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. 2.900 mieszkańców. 
 

Chrzest w tym roku przyjęło 40 dzieci (to o 5 mniej niż rok temu) (24 chłopców i 16 

dziewczynek), w tym 26 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, 14 ze związków 

cywilnych bądź konkubinatów.  
 

Sakrament małżeństwa zawarło 7 pary, to o 1 więcej niż rok temu. W tym roku 

z comiesięczną Spowiedzią i Komunią św. byliśmy nieco ponad 130 razy (to podobnie, jak 

rok temu). Bardzo ważną jest praktyka korzystania przez chorych i starszych z comiesięcznej 

Spowiedzi i Komunii św. Zachęcamy rodzinę, sąsiadów by podpowiedzieli, zachęcili i 

pomogli w korzystania z tej comiesięcznej posługi sakramentalnej, jeśli seniorom siły i 

zdrowie nie pozwalają już obecność w kościele.   
 

Komunii św. w kościele i Szpitalu rozdzielono mniej więcej tyle samo, co rak temu. I 

to jest powód do radości i zadowolenia. Uczestniczący w porannej Mszy św. mogą przyjąć 

Komunię św. Pod dwoma postaciami.  
 

Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy z naszego kościoła 17 zmarłych 

(to 6 mniej niż rok temu) (11 mężczyzn i 6 kobiet), Kilkoro naszych Parafian zostało 

odprowadzonych na cmentarz z kościoła św. Jadwigi w Szopienicach i św. Antoniego w 

Dąbrówce Małej. 
 



Czas teraz na informacje gospodarcze.  
 

W tym roku zamontowaliśmy kamery w kościele . Wróciły na swoje miejsce gabloty z 

wotami. Renowacji poddane zostało tabernakulum i pelikan w ołtarzu głównym. Wzdłuż 

bocznej ściany kościoła od strony pól w krużganku wykonana została na całej długości nowa 

nawierzchnia betonowa. Pomalowane zostały obie kaplice w kościele, zakrystia, klatka 

schodowa i probostwo. Odświeżone i obustronnie pomalowane drzwi wejściowe do kościoła. 

Zakupiono gaśnice i zamontowano w stosownych miejscach  Zrealizowano cały szereg prac 

ogrodniczych wokół kościoła i na ogrodzie pozwalających na oczyszczenie terenu z 

chwastów i dziko rosnących krzaków. To sprawiło, że pojaśniało w przestrzeni wokół 

kościoła i jest tez przygotowaniem pod nowe nasadzenia na wiosnę.  Odświeżone zostały 

słupy oświetleniowe wokół kościoła i założone nowe, energooszczędne źródła światła. 

Zakupiony został materiał potrzebny na wymianę posadzki na całej posadzce pod chórem i 

kropielnica do bocznych drzwi kościoła. Wykonaliśmy ekspertyzy stanu technicznego 

głównych schodów wejściowych do kościoła. 

Przed nami położenie nowej posadzki pod chórem, która będzie zapowiedzią posadzki 

w całym kościele i rozpoczęcie prac przy wykonaniu i montażu szklane bramy.     
 

Ufając w Boże błogosławieństwo, opiekę nasze Patronki i życzliwość wielu 

darczyńców wierzę, że uda nam się 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 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 św. Antoniego i św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Bractwu 

Różańcowemu, matkom chrześcijańskim 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, ks. 

Dariuszowi, 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 św. 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!  

 

 

 


