Sprawozdanie duszpasterskie
z życia Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Katowicach - Szopienicach za rok 2021.
Drodzy Parafianie!
Rok 2021, który kończymy z całą pewnością na długo w nas i z nami zostanie. Był to
rok w całości naznaczony pandemią, która odcisnęła swoje piętno na wszystkich
przestrzeniach i we wszystkich dziedzinach naszego życia.
Przeżyliśmy, pierwszą, drugą, trzecią, i przeżywamy już czwartą falę pandemii.
Zaostrzanie i luzowanie pandemicznych obostrzeń; mniejsze i większe locdowny, stacjonarne,
zdalne i hybrydowe zajęcia w szkołach; lekarskie teleporady, utrudniony dostęp do lekarzy,
zakazy odwiedzin chorych w szpitalach, potrzeba nie tylko oddziałów, ale i całych szpitali
covidowych. Byliśmy, chyba jak nigdy dotąd, świadkami lawinowo rosnącej liczby zmarłych.
W tym roku zmarło ponad 0,5 mln osób, to najwięcej od czasów II wojny światowej. A razem
ze zmarłymi wielomilionowa rzesza dotkniętych tymi śmierciami.
Jeśli dołożymy do tego konflikt na granicy polsko białoruskiej i jego konsekwencje
etyczno, społeczno polityczne, skonfliktowanie około szczepionkowe, rozłamy i podziały na
górze i na dole, i do tego jeszcze już odczuwany i jeszcze zapowiadany wzrost cen,
postępującą inflację, to obraz minionego roku jest mocno pochmurny.
A jeśli nałożymy na to jeszcze medialno informatyczny chaos, to nie ma się dziwić, że
targają nami złe emocje, jesteśmy wewnętrznie rozedrgani i nie panujemy nad językiem. I
coraz częściej powątpiewamy, pełni obaw i niepokojów. Zdajemy się tracić nadzieję.
A przecież nadzieja właśnie budowana na tej, która zawieść nie może, zawsze
prowadzi dalej niż strach. I takiej nadziei na każdy dzień, które są jeszcze przed… nam
potrzeba, takiej sobie życzmy i o taką dla siebie nawzajem się módlmy.
W tym roku także w związku z ograniczeniami ilości wiernych mogących
uczestniczyć w świątecznej liturgii zrezygnowaliśmy ze przygotowania dużej stajenki na tle
bocznych drzwi wejściowych do kościoła i postawienia jednej, zwykle prawie 5m choinki, jak
to robiliśmy poprzednimi laty, za którą pewno trochę tęsknimy. Stajenka została
przygotowana, jak rok temu, przed ołtarzem, a choinki postawione w prezbiterium, tak by ta
świąteczna aranżacja kościoła mieściła się w obiektywie kamery, dzięki czemu transmisja
online z naszego kościoła jest stale dostępna na stronie internetowej naszej parafii.
Okres Bożego Narodzenia to zwykle był czas odwiedzin duszpasterskich parafian
mieszkających w naszej parafii oraz wspólnej modlitwy w rodzinach. W tym roku także ze
względu na ograniczenia epidemiczne musieliśmy zrezygnować z dotychczasowej,
tradycyjnej formy kolędy. Stąd we wszystkie niedziele stycznia i Uroczystość Trzech Króli
Msze święte o godzinie 16.3o odprawialiśmy za Parafian mieszkających przy poszczególnych
ulicach. W czasie tych Mszy świętych odmówiliśmy modlitwę z prośbą o błogosławieństwo
dla domu, każda rodzina otrzymała kawałek poświęconej kredy, mały flakonik z wodą
święconą i kolędowy obrazek. Gospodarza domu prosiliśmy 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 była na kolejne etapy prac przy
przebudowie, modernizacji i upiększaniu naszego kościoła.
Kazania Pasyjne głosił nam w tym roku ksiądz Dariusz Schmidt. Tegoroczne
Parafialne Wielkopostne Rekolekcje miały inną formę niż do tej pory. Trwały nie jak
dotychczas od niedzieli do środy, ale trzy kolejne Niedziele Wielkiego Postu – III, IV i V.
Rekolekcyjne słowo głosił nam ksiądz Rafała Skitek, Redaktor Naczelny Radia eM. Każda
z niedziel miała swoją myśl wiodącą: wiara, nadzieja, miłość.

Tegoroczne Triduum Paschalne mogliśmy celebrować wprawdzie z bardzo
ograniczonym udziałem wiernych, co po ubiegłorocznej celebracji najważniejszej Liturgii
w roku bez udziału wiernych, było dla nas i uczestniczących dodatkowym przeżyciem.
W przedostatnią niedzielę maja grupa 26 dzieci (15 chłopców i 11 dziewczynek) po raz
pierwszy przystąpiła do Komunii świętej na specjalnych dodatkowych Mszach świętych tylko
z udziałem rodziców i dzieci. Wydaje się, że ta forma uroczystości pierwszokomunijnej na
osobnych Mszach świętych dedykowana dzieciom poszczególnych klas przyjmie się na
dłużej.
W ostatnią niedzielę maja, po rocznej przerwie, na piekarskie wzgórze przybyli
mężczyźni i młodzieńcy do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Wśród prawie 10
tysięcy pielgrzymów była prawie 20 osobowa grupa z naszej parafii od kilku już
pielgrzymujących na rowerach i wyróżniająca się specjalnymi kamizelkami z logo naszej
parafii. Grupie tej przewodził ksiądz Dariusz. Uczestnikom i organizatorom tej majowej
pielgrzymki do Piekar serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!
Mimo ograniczeń pandemicznych mogliśmy wrócić do praktykowania Nabożeństw
Majowych, Nabożeństw Różańcowych, Apelu Jasnogórskiego i Różańca Fatimskiego.
Tegoroczne Boże Ciało podobnie jak rok temu ograniczyło się do procesji Bożego
Ciała wokół kościoła z nieco wydłużona trasą z czterema błogosławieństwami bez budowania
osobnych ołtarzy.
Pod koniec czerwca po raz pierwszy po pandemicznej przerwie, dzieci z klas I -III
zakończyły rok szkolny specjalną dla nich Mszą świętą.
W piątek przed Odpustem Parafialnym grupa 14 młodych parafian przyjęła z rąk
księdza biskupa Marka Szkudło Sakrament Bierzmowania.
W tym roku sumie odpustowej przewodniczył i odpustowe Słowo Boże głosił ksiądz
ksiądz Tadeusz Rozmus – zastępca przełożonego generalnego księży salezjanów.
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 przekazany Hospicjum i poprzez
ofiary składane do skarbonki na potrzeby Hospicjum. Łącznie to 5.550 złotych.
Na czas wakacji i urlopów złagodzone zostały restrykcje i ograniczenia pandemiczne.
Po rocznej przerwie Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.
12 września w Warszawie beatyfikowani zostali kardynał Stefan Wyszyński – Prymas
Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Lasek. Papież Franciszek, tak nam
wtedy życzył: niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: Wszystko postawiłem na
Maryję i ufność Matki Elżbiety Róży pokładana w krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą
waszego narodu.
Jak, co roku w ostatnią sobotę września, już po raz 63 pielgrzymowaliśmy na Jasną
Górę. Mszy świętej przed Cudownym Obrazem przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz
proboszcz. Część pielgrzymów skorzystała z autokaru, część dojechała własnymi
samochodami.
W ostatnią niedzielę września w ramach Festiwalu „Mistrzowie Modlitwy Muzyką” w
naszym kościele utwory Fryderyka Chopina zagrał Andrzej Wierciński, uczestnik
tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.
Ostatni w tym roku Dzień Fatimski gościnnie poprowadził ksiądz Krystian Worbs,
proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pławniowicach
i kustosz tamtejszego pałacu, razem z zespołem wokalno instrumentalnym „Ave”.

Ostatni różaniec w tym roku odmówiliśmy przy wewnątrzosiedlowej kaplicy na
Osiedlu Hallera po montażu nowych witraży, renowacji całej kaplicy, i nowej aranżacji jej
otoczenia i pobłogosławiliśmy to miejsce.
02 listopada, w Dzień Zaduszny w naszym kościele Józef Skrzek po raz 21 zagrał
„Misterium Dnia Zadusznego” z towarzyszeniem Kariny Trapezanid-Skrzeszowskiej (sopran)
i córki Eli Skrzek. Koncert ten był na żywo transmitowany na antenie Radia eM.
W sobotę 20 listopada przeżyliśmy historyczne wydarzenie w naszej archidiecezji
Pochodzący z Chorzowa ksiądz Jan Franciszek Macha – śląski kapłan i męczennik został
ogłoszony błogosławionym. Ksiądz Macha – Hanik, tak nazywany, był kapłanem niespełna
trzy lata. Pomagał ofiarom hitlerowskiego terroru, organizując pomoc materialną i duchową.
We wrześniu 1941 roku został aresztowany na katowickim dworcu. Był torturowany,
a następnie skazany na śmierć. Wyrok wykonano przez ścięcie gilotyną w nocy z 2 na 3
grudnia 1942 roku w katowickim więzieniu przy ulicy Mikołowskiej. Miał niespełna 29 lat.
W jednym z kazań powiedział tak: „Myśl o niebie, gdy wstajesz ze snu, gdy kładziesz
się do łóżka; myśl o niebie, gdy klękasz do pacierza, gdy siadasz do posiłku. Myśl o niebie,
gdy ci wesoło na duszy, byś w weselu nie przebrał miary; myśl o niebie, gdy gniecie cię
smutek
i trwoga, byś nie stracił cierpliwości i nie zapomniał, że czuwa nad tobą Bóg, który jest
ucieczką i mocą naszą i pomocnikiem we wszystkich uciskach naszych. W szczególniejszy
sposób myśl o niebie w chwili pokus i doświadczeń, byś nie upadł”. Ta rada nic nie straciła
z aktualności.
Jesienne liczenie wiernych pokazuje, że w niedzielnej Mszy świętej uczestniczyło
tylko 267 osób (155 kobiet i 112 mężczyzn). To o 37% mniej niż w roku 2019 (422 osoby).
Do Komunii świętej przystąpiły 153 osoby, to 57% uczestniczących. W tygodniu
we wszystkich Mszach świętych uczestniczyło tylko 85 osób. To o 65% mniej niż w roku
2019 (241 osób). Do Komunii świętej przystąpiły 54 osoby, to 63% uczestniczących.
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 zluzowanie pandemicznych ograniczeń we Mszach
świętych niedzielnych uczestniczyło nieco więcej wiernych rok. Rozdaliśmy więcej Komunii
świętych, bo ponad 30 tysięcy.
W miesiącach jesienno – zimowych rzadko już ktoś 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 prawie nie mieliśmy wolnych intencji mszalnych, 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.
Wróciliśmy do praktyki comiesięcznego Apelu Jasnogórskiego, na który przyjeżdżają
też wierni z sąsiednich parafii; co tygodniowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Nabożeństwa Różańcowego i Fatimskiego.
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 potrzebujących 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. Na powrót spotyka się Bractwo Różańcowe,
powraca zaangażowanie w liturgii 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 prawie. 3.000 mieszkańców.
Chrzest w tym roku przyjęło tylko 31 dzieci (19 chłopców i 12 dziewczynek). To o 18
Chrztów więcej niż rok temu. W tym 15 dzieci pochodziło z małżeństw sakramentalnych,
4 z cywilnych i 12 z konkubinatu. To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
Sakrament małżeństwa zawarły 3 pary, to o 2 mniej niż rok temu. W tym roku
z comiesięczną Spowiedzią i Komunią świętą byliśmy tylko 35 razy. 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 korzystaniu z tej comiesięcznej posługi
sakramentalnej, jeśli seniorom siły i zdrowie nie pozwalają już obecność w kościele przy
zachowaniu wszystkich pandemicznych ostrożności.
W Szpitalu po prawie rocznej przerwie przywrócone zostało odprawianie niedzielnej
Mszy świętej i tygodniowe odwiedziny chorych.
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy z naszego kościoła aż 29 zmarłych
(to o 2 mniej niż rok temu) (14 mężczyzn i 15 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 styczniu wymieniliśmy kamerę, rejestratory obrazu w kościele i monitor na
probostwie. W marcu wymienione zostały wszystkie kamery monitoringu wokół kościoła.
W kwietniu wszystkie drzwi wejściowe do kościoła zostały docieplone i poddane
wewnętrznej renowacji takim samy drzewem, z jakiego wykonane są wszystkie pozostałe
elementy drewniane w kościele. We wszystkich drzwiach kościoła wymieniono zamki
i okucia zamkowe. W maju postawiona została w kościele szklana brama. W czerwcu
wymienione zostały plastikowe osłony wlotów ciepłego powietrza na specjalnie
zaprojektowane i wykonane aluminiowe lamele. W sierpniu ustawione zostały nowe boczne
ławy w kościele estetycznie i materiałowo spójne z ławami w obu kaplicach. We wrześniu
metalowe antaby w szklanych skrzydłach bramy zostały wymienione na drewniane.
W październiku uzupełnione zostało zewnętrzne oświetlenie wieży. Nowego wygląd zyskała
półka na ścianie głównej ołtarza poprzez drewnianą obudowę.
Przed nami jeszcze prace wykończeniowe przy szklanej bramie przygotowanie
i wykonanie zaprojektowanego medalionu i montaż pozostałych drewnianych antab.
Rozpoczęliśmy tez starania o relikwie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.
Ufając w Bożej Opatrzności i wstawiennictwu naszej Patronki mamy nadzieję sprostać
tym wyzwaniom.
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.
ieler

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, kościelnemu i jego pomocnikom,
Paniom prowadzącym nasze gospodarstwo domowe, Paniom katechetkom.
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, MZUM-owi, Firmie PROFUM, dbającym 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!
Ksiądz Piotr Brząkalik – proboszcz.

