
Sprawozdanie duszpasterskie 

z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Katowicach - Szopienicach za rok 2020.                                                                                         
 

Drodzy Parafianie! 
 

 

Rok 2020, który kończymy z całą pewnością przejdzie do historii. Te dwie 

dwudziestki na długo zapadną nam w pamięci.  

Gdyby chcieć jednym słowem opisać miniony rok, to z całą pewnością był to rok 

wielopłaszczyznowego kryzysu. Kryzysu społecznego, politycznego, zdrowotnego, 

ekonomiczno gospodarczego i kościelnego także. Stąd też niepokój, lęk, obawa, strach stały 

się powszechne i codziennie towarzyszącym nam uczuciem i emocją. Na domiar złego, chyba 

jak jeszcze nigdy dotąd, z niepewnością, niewiedzą i nieprzewidywalnością podejmowanych 

decyzji i ich skutków, tak w krótszej, jak i dłuższej perspektywie tego, co przeżywamy i to we 

wszystkich odsłonach naszego życia.  
 

Przypomnijmy sobie teraz, co w naszej parafii wydarzyło się w minionym roku. 

Rozpoczął się, jak każdy poprzedni i nic nie zapowiadało, że będzie tak bardzo inny.   
 

 W styczniu, w Trzech Króli z koncertem kolędowo noworocznym wystąpiła w naszym 

kościele założona w 1924 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Ujejsce. I był to 

koncert pełny świątecznego ciepła i lekkości. 
 

W Święto Nawrócenia Świętego Pawła, 24. 01., razem z parafią ewangelicką na 

specjalnym wspólnym Nabożeństwie modliliśmy się o jedność chrześcijan, a w niedzielę 25. 

01. na zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan z koncertem kolęd wystąpił 

w naszym kościele dobrze nam znany Ewangelicki Chór „Jubilate Deo”. 
 
 

 Wielki Post rozpoczęliśmy jeszcze jak co roku, posypaniem głów popiołem w Środę 

Popielcową, Drogą Krzyżową w piątki i Gorzkimi Żalami z kazaniem pasyjnym, które 

rozpoczął głosić ksiądz Łukasz Wieczorek, wikariusz parafii świętego Antoniego  

w Dąbrówce Małej.  
 

 Potem wprowadzony został stan epidemii. Odwołane zostały Wielkopostne 

Rekolekcje Parafialne i wszystkie inne duszpasterskie aktywności. Ksiądz Arcybiskup 

udzielił wszystkim wiernym naszej archidiecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa  

w niedzielnej Mszy świętej prosząc o pozostanie w domach i ograniczenie uczestnictwa we 

Mszach świętych do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy świętej, 

a w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny. 
 

 Tegoroczne Triduum Paschalne z pewnością zapamiętamy na całe życie. Chyba po raz 

pierwszy w historii celebrowaliśmy je sami, bez udziału wiernych. To było bardzo dojmujące 

przeżycie. Dzięki Bogu mieliśmy i mamy do dyspozycji stałą transmisję online wszystkich 

Mszy świętych na stronie internetowej naszej parafii. 

 Przeżywanie tegorocznej Wielkanocy bez udziału wiernych było dla nas wszystkich 

doświadczeniem do tej pory niewyobrażalnym.    
 

 Z końcem kwietnia w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej we 

Mszach świętych i nabożeństwach w niedziele i dni powszednie znów mogli uczestniczyć  

wierni z zaleceniem, by uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą 

intencją Mszy świętej, z zachowaniem zasady – 1 osoba na 15 m2. 
 

 Ograniczenia pandemiczne zmusiły nas do rezygnacji z odprawiania, tak przez nas 

lubianych Nabożeństw Majowych i do odmawiania Litanii Loretańskiej bezpośrednio po 

Mszy świętej ze śpiewem Suplikacji ze szczególna prośbą o deszcz. Był to czas coraz 

dotkliwiej odczuwalnej suszy. 
 



 Ze względów pandemicznych zaplanowana, jak co roku na przedostatnią niedzielę 

maja uroczystość I Komunii świętej na prośbę rodziców została przeniesiona na ostatnia 

niedzielę września. W tradycyjnej formie nie odbyła się też majowa pielgrzymka mężczyzn 

i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej – Śląskiej Gospodyni.  
 

 Tegoroczne Boże Ciało też było inne. Ograniczyło się procesji Bożego Ciała wokół 

kościoła z czterema błogosławieństwami bez budowania osobnych ołtarzy z jednoczesnym 

ograniczeniem ilości uczestniczących do 150 osób. 
 

 W sobotę poprzedzającą nasz Parafialny Odpust wysłuchaliśmy koncertu organowego 

Józefa Skrzeka. Tegorocznej Sumie odpustowej przewodniczył i odpustowe Słowo Boże 

głosił ksiądz doktor habilitowany Piotr Ryguła, Wikariusz Sądowy Sądu Metropolitalnego 

w Katowicach. Poprzedziło ją poświęcenie nowego przydrożnego krzyża przy skrzyżowaniu 

ulic Korczaka i Borki z nową aranżacją otoczenia i wieczornym podświetleniem. 
 

  Jak w latach poprzednich zebraliśmy dla Hospicjum „Cordis” w Katowicach, jako 

nasz odpustowy dar to, co tamtejszym pacjentom najbardziej jest potrzebne. Wielkie Bóg 

zapłać w imieniu pacjentów i personelu Hospicjum, za także i w tym roku okazaną hojność 

dzielenia się dobrem z najbardziej potrzebującymi. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim 

tak szczodrze okazaną życzliwość, a także za dar pieniężny w wysokości 3.000 złotych 

przekazany Hospicjum. 
 

  Na czas wakacji i urlopów złagodzone zostały restrykcje i ograniczenia pandemiczne. 
 

  W czasie wakacji ministranci pod opieką księdza Dariusza zobaczyli „Kolejkowo” 

w Gliwicach, na rowerach wybrali się na stawiki, korzystali basenu, odwiedzili stadninę koni 

i razem ze szkolnymi rówieśnikami zobaczyli bajkę w Teatrze Śląskim.    

W niedzielę po Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego poświęciliśmy nowy Krzyż 

Misyjny.  
 

Jak, co roku w ostatnią sobotę września, po raz 62 pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. 

Tym razem większość pielgrzymów dojechała własnymi samochodami, a grupa seniorów 

przygotowanym busem. 
 

02 listopada, w Dzień Zaduszny w naszym kościele Józef Skrzek po raz 20 wykonał 

Misterium Dnia Zadusznego. W tym roku ze względów pandemicznych zostało ono nagrane 

bez udziału wiernych i wieczorem wyemitowane na antenach Radia Katowice i Radia eM. 
 

W listopadzie świętowaliśmy 100 urodziny najstarszej naszej Parafianki, Genowefy 

Herisz.  
 

W tym roku ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne musieliśmy 

zrezygnować z dotychczasowej formy odwiedzin duszpasterskich, tradycyjnej kolędy. Stąd 

we wszystkie niedziele stycznia i Uroczystość Trzech Króli Msza święta o godzinie 16.3o 

będzie ofiarowana w intencji Parafian mieszkających przy poszczególnych ulicach. W czasie 

tej Mszy świętej odmówimy modlitwę z prośbą o błogosławieństwo dla domu, każda rodzina 

otrzyma kawałek poświęconej kredy i mały flakonik z wodą święconą. Gospodarza domu 

poprosimy o pokropienie domu i napisanie na drzwiach tradycyjnego K+M+B 2021. Ofiara 

złożona na tej Mszy świętej, jak ta zwyczajowa składana przy kolędzie, przeznaczona będzie 

przeznaczana zostanie na czekające nas kolejne etapy prac przy przebudowie, modernizacji 

i upiększaniu naszego kościoła. Jest też możliwość zaproszenia księdza z indywidualnym 

błogosławieństwem domu po uprzednim umówieniu dnia i godziny.    
 

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

na Mszę świętą w niedziele i święta kursuje specjalny busik dowożący z Osiedla Hallera 

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



Ze względu na obowiązujące ograniczenia we Mszach świętych niedzielnych 

uczestniczyło znacznie mniej wiernych niż w latach poprzednich. Także rozdaliśmy o wiele 

mniej Komunii świętych niż w roku ubiegłym, i to o ponad 10 tysięcy. 

W miesiącach jesienno – zimowych rzadko już kto uczestniczy w porannej Mszy 

świętej. Część Pań regularnie uczestniczących w tygodniowej Mszy świętej 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 świętej w dni powszednie.        
 
 

W minionym roku mieliśmy dużo 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.  
 
 

  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 jednorazowe dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szopienice”, 

przygotowanie nagród za uczestnictwo w Roratach. 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 i realizuje najuboższym recepty na lekarstwa.  
 

 

Cieszy nas stałe grono ministrantów. Sytuacja pandemiczna zmusiła do zawieszenia 

spotkań Bractwa Różańcowego, prób Chóru i spotkań kręgu Domowego Kościoła, 

ograniczyła też zaangażowanie grupy świeckich lektorów.  
 

 

Ważnym wsparciem budżetu parafii są comiesięczne specjalne ofiary składane na 

potrzeby kościoła. W roku ubiegłym w ten sposób i przez regularne wpłaty na konto 

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 nieco ponad. 2.900 

mieszkańców. 
 
 

Chrzest w tym roku przyjęło tylko 13 dzieci (2 chłopców i 11 dziewczynek). W tym 9 

dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych, 1 z cywilnego i 3 z konkubinatu. To bardzo 

duży spadek, przy ponad 40 w roku ubiegłym. I nie wiadomo, czy to przez tak duży spadek 

urodzin, czy przez odłożenie Chrztu dziecka na czas po pandemiczny.  
 

W tym roku, w ostatnią niedzielę września, grupa 25 dzieci po raz pierwszy 

przystąpiła do Komunii świętej na specjalnej Mszy świętej tylko z udziałem rodziców  

i dzieci. 
 

Sakramentu Bierzmowania ksiądz biskup Marek Szkudło w kościele na Dąbrowce 

Małej udzielił 16 naszym parafianom (6 chłopcom i 10 dziewczętom).      
 

 

Sakrament małżeństwa zawarło 5 par, to o 2 mniej niż rok temu. W tym roku 

z comiesięczną Spowiedzią i Komunią świętą byliśmy 51 razy (to o połowę mniej, niż rok 

temu). To też skutek pandemicznych barier. Część też chorych korzystających  

z comiesięcznych odwiedzin kapłana odeszło w tym roku do wieczności. 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 

obecność w kościele przy zachowaniu wszystkich pandemicznych ostrożności.   
 

 



W Szpitalu na skutek ograniczeń pandemicznych zawieszone zostało odprawianie 

niedzielnej Mszy świętej i tygodniowe odwiedziny chorych.  
 
 

Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy z naszego kościoła aż 32 zmarłych 

(to o 15 więcej niż rok temu) (11 mężczyzn i 21 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 lutym rozpoczęliśmy I etap wymiany posadzki pod chórem. To ogrom fizycznej 

pracy przy demontażu starej i wywozie powstałego gruzu. W marcu na całej przestrzeni pod 

chórem został wykonana nawa cementowa wylewka. W tym też miesiącu renowacji poddane 

zostały korony zdobiące na naszej ikonie Matkę Bożą i Dzieciątko i założono teatralne 

oświetlenie naszej ikony. Wykonanych zostało szereg prac ogrodniczych w otoczeniu naszego 

kościoła i wymieniona instalacja wodna na probostwie. 
 

W maju wymienione zostały źródła światła pod krzyżem w ścianie ołtarzowej, 

oświetlające drzewa na klombach przed kościołem i na ścianie frontowej kościoła. 

Zmodernizowana została i poprawiona została stabilność ławek. Powierzchnia pod chórem, w 

kaplicach i między kaplicami została wyłożona nową posadzką, płytami gresowymi Firmy 

Marazzi. Między kaplicami powstał specjalnie zaprojektowany labirynt z symbolicznym 

przesłaniem. 
 

Wymienione zostało na ledowe i unowocześnione całe zewnętrzne oświetlenie wokół 

naszego kościoła.  
 

W czerwcu wymieniona została cała elewacja wewnątrz dużego okna na frontowej 

ścianie kościoła od strony ulicy Siewnej. Założona została nowa kamera do transmisji 

internetowej i unowocześniony przekaz obrazu by poprawić jakość transmisji na stronie 

internetowej parafii. 
 

W lipcu rozpoczęliśmy, a w październiku zakończyli II etap wymiany posadzki na 

pozostałej powierzchni kościoła. Przy głównych i bocznych drzwiach kościoła na całej ich 

szerokości założono profesjonalne wycieraczki. Tak posadzka na całej powierzchni, do 

poziomu prezbiterium została w całości wymieniona zgodnie z przygotowanym projektem. 
 

W listopadzie unowocześniliśmy oprogramowanie laptopa służącego Panu Organiście 

i wymieniliśmy projektor służący do wyświetlania tekstów pieśni.   

W grudniu pod chórem stanęły dwa szklane filary. To dwie kluczowe części mającej 

powstać szklanej bramy wprowadzającej wiernych w przestrzeń naszego kościoła. Założone 

też zostało oświetlenie pod przewiązką łączącą probostwo z kościołem i wymieniony na 

nowszy rejestrator obrazu z kamer wokół kościoła. 
 

W tym nachodzącym  roku chcielibyśmy dokończyć realizację i montaż szklanej 

bramy w kościele, zamontować specjalnie zaprojektowaną maskownicę wlotów ciepłego 

powietrza i doprowadzić do wprowadzenia do naszego kościoła relikwii świętej Faustyny. 

Gablota na nie jest już przygotowana.  
 

Ufając w Bożej Opatrzności i wstawiennictwu naszej Patronki mamy nadzieję sprostać 

tym wyzwaniom.     
 

W tym roku też zrezygnowaliśmy z tej jednej charakterystycznej dla naszego kościoła 

choinki i w innym miejscu została postawiona nasza Stajenka. Jej umiejscowienie pod 

ołtarzem nawiązuje do tematu tegorocznych Rorat: „Cud nad cudami”. Nie byłoby tego cudu 

na ołtarzu, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami podczas każdej Eucharystii, gdyby nie 

było tego pierwszego cudu w Betlejem, gdzie „Słowo stało się Ciałem” i Bóg przez Jezusa 

stał się jednym z nas. Ta inna niż do tej pory lokalizacja naszej stajenki pozwala na jej 

obecność na ekranie podczas każdej transmisji z naszego kościoła. 
 



Może te wszystkie ograniczenia naszej religijnej obrzędowości są też po to, żebyśmy 

poczuli ich brak, docenili ich ważność i zatęsknili za Eucharystią, za nabożeństwami, za 

grupami parafialnymi, za religijnością, za parafialną wspólnotą i za obecnością w domu, 

choćby tylko raz w roku, kapłana z błogosławieństwem. Może to doświadczenie jest i po to? 
 

 

   

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

Bóg zapłać za każdą ofiarę i materialne wsparcie parafii wszystkim naszym 

dobrodziejom z parafii i spoza 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, w tym roku szczególnego przez wielki wysiłek 

przy przygotowaniu kościoła do wymiany posadzki. Bóg zapłać za dbałość o czystość 

kościoła i jego obejście, za pilnowanie ogrzewania, za kwiatowy i okolicznościowo 

dekoracyjny wystrój kościoła, za budowanie stajenki, 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, 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, księdzu Dariuszowi, Panu organiście, Panu kościelnemu i jego 

pomocnikom, 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 wzmacniamy 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 i szczerze przepraszam!  

 

 

 


