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STYCZEŃ 2013 

 Rozpoczął się 2013 rok od Narodzenia Chrystusa. W dniu 1-go 

stycznia – Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – na Mszach św. 

modliliśmy się o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w Nowym 

Roku. Duszpasterze złożyli Parafianom następujące życzenia: 

 „Niech Nowo Narodzony Bóg - Człowiek 

 obdarza Was ciągłą nadzieją, 

 że nigdy nie jesteście samotni, 

 bo zawsze jest Ten, który kocha 

 i chce Waszego dobra”. 

 W niedzielę (6.01.) w Uroczystość Objawienia Pańskiego w wielu 

domach na drzwiach pojawiły się litery C+M+B (Christus mansionem 

benedicat – niech Chrystus błogosławi temu domowi), lub: K+M+B 

(Kacper, Melchior, Baltazar – imiona Trzech Mędrców) i cyfra oznaczająca 

obecny rok – 2013. A w kościele o godz. 11:30 rozpoczęło się 

nabożeństwo pod grotą Matki Bożej. Po nabożeństwie wyruszyła procesja 

(Ministranci z Kapłanem, a za nimi dzieci przebrane za Trzech Króli w 

asyście anioła i 6-ciu rycerzy), która okrążyła kościół. Po wejściu procesji 

do kościoła została odprawiona Msza św. a po niej odbyła się sesja 

zdjęciowa. 

 W nowym roku wznowiona została pielgrzymka Obrazu Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy po domach Parafian ( co tydzień – w środę 

Mieszkańcy poszczególnych ulic zaczęli zabierać Go do swych rodzin). 

 Dnia 13-go stycznia – w niedzielę Chrztu Pańskiego duszpasterze 

przypomnieli wiernym, że Kościół Katolicki docenia znaczenie chrztu 

małych Dzieci i podkreśla ogromną rolę Rodziców Chrzestnych, którzy 

biorą na siebie odpowiedzialność za rozwój religijny swoich 

chrześniaków. Przed Chrztem Dzieci podczas uroczystej Mszy św. w 

naszym kościele o godz. 11:30 wszyscy wierni mają możliwość osobistego 

odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych co jest wielkim dobrodziejstwem. 

 W nowym roku w każda środę tradycyjnie już odprawiane były 

tzw. „Zbiorowe Msze święte”. Parafianie nadal mają możliwość zamówić 

intencje związane z rocznicą, jubileuszem czy też złożenia prośby o 

zdrowie lub podziękowania itp., zapisując je na kartkach i składając przy 

tym dowolną ofiarę, a będą one polecane w środowej Nowennie do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i na Eucharystii sprawowanej po Nowennie. 

Podobnie na Mszy św. zbiorowej odprawianej za Zmarłych w każdy 

piątek można zamówić dla nich intencje w dowolnym czasie. 

 W dalszym ciągu w trzecią niedzielę miesiąca była odprawiana 

specjalna Msza św. o godz. 16:00 dla Małżeństw i Rodzin z całego 

Jaworzna (w tym miesiącu odbyła się ona 20-go stycznia). Warto 

przypomnieć że Rodziny należące do Ruchu Spotkań Małżeńskich 

ufundowali i przeprowadzili w Szczakowej po Świętach Bożego 

Narodzenia „Parafialne Spotkanie Opłatkowe” z gorącymi potrawami 

wigilijnymi, przygotowanymi w polowej kuchni przez Pracowników 

hotelu „Pańska Góra” z inspiracji pana Mariusza Lewka, któremu 

serdecznie podziękował Opiekun Środowiska Małżeństw z Jaworzna – 

nasz ks. Proboszcz Józef Gut. 

 Wprawdzie w Niedzielę Chrztu Pańskiego skończył się okres 

Bożego Narodzenia, ale nadal utrzymywały się świąteczne dekoracje a do 

2-go lutego trwało śpiewanie kolęd. W niedzielę (27.01.) po Mszy św. o 

godz. 10:00 na tradycyjne kolędowanie zaprosił Parafian zespół wokalny 

z Młodzieżowego Domu Kultury: „Minstrel” oraz zespół teatralny 

„Bomba” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczakowej. 

 Od końca grudnia 2012 r. do końca stycznia 2013 r. odbywała się 

w Parafii Wizyta Duszpasterska – Kolęda. Duszpasterze odwiedzający 

Wiernych serdecznie podziękowali za ogromną życzliwość i gościnność 

oraz za składane przy tej okazji ofiary ( w tym specjalne ofiary na remont 



dachu). Kto nie mógł przyjąć Księdza w wyznaczonym czasie miał 

możliwość zaprosić go w dodatkowym terminie – 26-go stycznia. 

 W ostatni wtorek miesiąca stycznia (29.01.) odprawiono w 

naszym kościele Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. W czasie Eucharystii 

zbierano ofiarę na cele ewangelizacji przez Ojców Franciszkanów. Te 

nabożeństwa będą odbywać się co miesiąc. 

 W styczniu odszedł od nas do Pana ks. Prymas kard. Józef Glemp. 

To z jego rąk sakrę biskupią przyjął pierwszy Biskup sosnowiecki kard. 

Adam Śmigielski, a także Biskup pomocniczy ks. Piotr Skucha – obecnie 

pracujący w naszej diecezji. Ks. Kardynał Glemp był głównym 

konsekratorem w czasie święceń biskupich w Sosnowcu (28.03.2009 r.) 

ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka. Prosiliśmy dobrego Boga, aby Swojego 

Sługę do nieba raczył wprowadzić. 

 

LUTY 2013 

 Nowy miesiąc rozpoczęliśmy nabożeństwem Pierwszego Piątku: 

Adoracją Najświętszego Sakramentu, Spowiedzią i Komunią Świętą i 

tradycyjną Mszą św. w intencji Dobroczyńców. 

 Na pierwszą sobotę miesiąca (2.02.) przypadło Święto 

Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia 

zbieraliśmy ofiary na wsparcie zakonów klauzurowych. 

 W niedzielę 10-go lutego rozpoczął się Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. W naszej Diecezji Parafianie zostali zaproszeni do 

dolnego kościoła w kolegiacie św. Wojciecha w Jaworznie na godz. 15:30 

na wspólną modlitwę i wysłuchanie świadectw, osób które doświadczyły 

w swoim życiu uzależnienia. 

 Tydzień trzeźwości to dobry moment na złożenie przyrzeczenia 

nieużywania alkoholu pod żadną postacią – przynajmniej w czasie 

Wielkiego Postu. 

 Międzynarodowy Dzień Chorych wypadał w poniedziałek (11.02.), 

odprawiona została w naszym kościele o godz. 9:00 specjalna Msza św. w 

intencji Seniorów z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. 

 Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka 

złożyliśmy ofiarę do puszek przeznaczoną na ratowanie najbardziej 

bezbronnych. 

 We wtorek (12.02.) trwała rozpoczęta w niedzielę i poniedziałek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowująca wiernych do 

rozpoczęcia Wielkiego Postu. W „Środę Popielcową” przyszliśmy na 

cztery Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem, w piątek (15.02.) 

na Drogę Krzyżową o godz. 16:30 dla Dzieci ii godz. 17:30 – dla Dorosłych 

i Młodzieży, a po Mszy św. o godz. 18:00 było Nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia; w niedzielę (17.02.) rozpoczęły się Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym o godz. 17:15. 

 Ks. Biskup Ordynariusz skierował do Diecezjan sosnowieckich 

komunikat w którym poinformował o rozpoczęciu budowy Diecezjalnego 

Domu Matki i Dziecka. Podziękował za dotychczasowe ofiary na ten cel i 

modlitwy oraz prosił o przekazanie na rzecz budowy 1% swojego 

podatku dochodowego za rok 2012. 

 W drugą niedzielę Wielkiego Postu (24.02.) zostało odczytane w 

kościele „Słowo Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka do 

Diecezjan” z informacją, że 11-go lutego 2013 r. we wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w Światowym Dniu Chorego, Ojciec 

Święty Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję o rezygnacji z urzędu Następcy 

Świętego Piotra. Od 28-go lutego od godz. 20:00 Kościół Katolicki, Nasza 

Matka nie będzie miał swojego papieża aż do momentu, w którym 

wybrany przez kardynałów kandydat na papieża przyjmie wybór. 



„Decyzję naszego Ojca Świętego o rezygnacji z zaszczytnego, ale zarazem 

niezwykle odpowiedzialnego urzędu – napisał Biskup Sosnowiecki – 

przyjmujemy z wielkim szacunkiem. Benedykt XVI z odwagą i wiernością 

Najwyższemu Pasterzowi Jezusowi Chrystusowi prowadził Kościół; My 

Polacy powinniśmy być szczególnie wdzięczni Ojcu Świętemu za wielką 

życzliwość, z jaką się do nas odnosił. Jego pierwsza pielgrzymka 

zagraniczna po wyborze na papieża miała miejsce właśnie do Polski. 

Przybył wtedy do nas również dlatego, by podziękować narodowi 

polskiemu za to, że wydał tak niezwykłego papieża, jakim był nasz wielki 

rodak Jan Paweł II” (…) To właśnie Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II 

błogosławionym. Ks. Biskup Kaszak poprosił diecezjan, aby modlili się 

jeszcze gorliwiej za Kościół, za Księży Kardynałów, którzy po 28 lutego 

zbiorą się w Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie, aby wybrać następcę 

Benedykta XVI. Prosił również, abyśmy wspierali gorliwą modlitwą 

Benedykta XVI, aby do końca wypełniał wolę Bożą; „polecajmy Go Matce 

Bożej, aby wypraszała u swego Syna łaski potrzebne Mu do dobrego i 

szczęśliwego życia”. 

 

MARZEC 2013 

 Przyjąwszy z szacunkiem decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o 

zrzeczeniu się posługi Piotrowej, dziękowaliśmy Mu za wszelkie dobro, 

które uczynił dla Kościoła, oraz modliliśmy się za Księży Kardynałów, aby 

wybrali Tego, którego Duch Święty powoła do kierowania „łodzią 

Kościoła” przez następne lata. 

 W takim to czasie rozpoczęły się w naszej Parafii rekolekcje dla 

Dorosłych, a także dla Dzieci ze Szkół Podstawowych i Młodzieży z 

Gimnazjum. Trwały od niedzieli – 3-go marca do środy – 6-go marca. 

Przewodnią myślą rekolekcji były słowa „Wiara w czasie próby”, a 

prowadził je Brat Tadeusz Ruciński. 

 Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej zaprosił 

na Rekolekcje wielkopostne Pary Niesakramentalne. Spotkania odbywały 

się 8-go, 9-go i 10-go marca o godz. 19:00 w kościele Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, a prowadził je ks. Dr Włodzimierz Skoczny. 

 Stowarzyszenie Katolickie „Przyjaźń Jaworznicka” zaprosiło 

naszych Parafian na Mszę św.: poświęceniem nowego sztandaru – do 

kościoła św. Wojciecha w Jaworznie (16.03.) na godz. 9:00. Po Mszy św. 

przybyli goście zostali poinformowani o tym, że od 1-go września br. 

rozpocznie działalność pierwsza w Jaworznie Katolicka Szkoła i 

Gimnazjum. Zainteresowanych zaproszono do Centrum Szkolenia w 

Jaworznie przy ul. Sportowej 13-go marca o godz. 18:00. 

 Przez cały marzec wierni przychodzący do kościoła kupowali 

„paschaliki wielkanocne”, kartki świąteczne, składali ofiary do puszki 

„Mogę, chcę pomóc”. Natomiast 8-go i 9-go marca przedstawiciele 

„Caritas” zbierali żywność dla Osób Potrzebujących, kwestując w sklepie 

„Biedronka”, wierni przynosili też paczki z żywnością do kościoła. Ofiary 

do puszek w marcu były przeznaczone na posiłki dla dzieci, na kwiaty do 

Bożego Grobu a wcześniej – na kościoły misyjne. 

 We wtorek (13.03.) zapanowała wielka radość w Kościele 

Katolickim: „Habemus Papam !”. Został wybrany na Papieża Kardynał 

Jorge (Chorche) Mario Bergoglio (Bergolio) z Argentyny, który przyjął 

imię Franciszek. Jego pontyfikat rozpoczął się oficjalnie 19-go marca 2013 

r. w Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła Świętego. 

 W piątek 22-go marca Młodzież i Dorośli Parafianie wzięli udział 

w specjalnej Drodze Krzyżowej ulicami naszej Parafii: Nabożeństwo 

rozpoczęło się na Górze Piasku przy Kaplicy św. Stanisława o godz. 19:00 

a potem przedstawiciele różnych grup wiekowych i stanów nieśli Krzyż, 

idąc ulicami: Batorego, Górnośląską, Sadową i Miedzianą. Drogę Krzyżową 

przygotowali: ks. Rafał Stępniewski, ks. Andrzej Nackowski oraz Grupy 

Parafialne. 



 W Niedzielę Palmową (24.03.) – rozpoczynającą najważniejszy 

czas Roku Liturgicznego – o godz. 11:30 przy krzyżu misyjnym odbyło się 

poświęcenie palm w obecności Dzieci przebranych za Apostołów i 

Niewiasty Jerozolimskie, wszystkich Księzy pracujących w Parafii, Służby 

Liturgicznej; był też żywy osiołek, na którym przed wiekami Chrystus 

wjeżdżał do Jerozolimy. Spod krzyża misyjnego przeszliśmy w procesji do 

kościoła – gdzie odprawiona została Msza św. W tym dniu ofiary do 

puszek były przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu. 

 Od 28-go do 30-go marca przeżywaliśmy „Triduum Sacrum”: 

– w Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu 

Kapłaństwa odbyła się o godzinie 18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej z 

Komunią św. dla Wiernych pod dwiema postaciami; potem adoracje Pana 

Jezusa w ciemnicy do godz. 22:00 (od godz. 21:00 adorowała Pana Jezusa 

Młodzież). 

– w Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa – w dzień ścisłego 

postu; po Drodze Krzyżowej (Młodzieży i Starszych o godz. 9:00 a Dzieci o 

godz. 11:00) i Nowennie do Bożego Miłosierdzia (o godz. 15:00), 

rozpoczęła się o godz. 18:00 Liturgia Wielkiego Piątku z adoracją Krzyża. 

Ofiary złożone w tym dniu tradycyjnie były przeznaczone na Boży Grób w 

Jerozolimie. 

– w Wielką Sobotę – święcenie pokarmów odbywało się zarówno w 

kościele od godz. 9:00 do godz. 12:00 (co godzinę) oraz na Górze Piasku 

przed kaplicą o godz. 10:00; natomiast o godz. 17:30 odprawiono 

Nowennę do Bożego Miłosierdzia, a godz.. 18:00 – po uroczystym 

poświęceniu ognia przed kościołem i odmówieniu przyrzeczeń 

chrzcielnych uczestniczyliśmy we Mszy św. radosnej – już z organami, 

dzwonami i dzwonkami. 

– w Niedzielę Wielkanocną – w Uroczystej Procesji Rezurekcyjnej i Mszy 

św. o godz. 6:30 brali udział wszyscy Księża, cała Służba Liturgiczna, 

uczestnicy Triduum Paschalnego oraz wielu Parafian i Gości. Ks. 

Proboszcz podziękował serdecznie wszystkim Księżom, Służbie 

Liturgicznej, panu Organiście, panu Kościelnemu i wszystkim innym 

Osobom, dzięki którym nasz kościół jest ciągle piękny i zadbany. W tym 

roku Ciemnicę i bardzo oryginalny Grób Pański (z prawej strony wnętrza 

pod chórem) wykonali: ks. Rafał Stępniewski, państwo Danuta i Janusz 

Bożkowie oraz pan Jakub Smolik. 

 Wierni usłyszeli życzenia słowami Stanisława Wyspiańskiego: 

 „Jest tyle sił w narodzie, 

 ,Jest tyle mnogo ludzi; 

 ,Niechże w nie Duch Twój wstąpi 

 I śpiące niech pobudzi 

 Niech się królestwo stanie, 

 Nie krzyża, lecz zbawienia. 

 O daj nam, Jezu Panie, 

 Twą Polskę objawienia”. 

 Po Mszach świętych dzieliliśmy się w kościele święconym jajkiem 

a w domach świętowaliśmy w gronie rodziny, przyjaciół i gości. 

 

KWIECIEŃ 2013 

 W Poniedziałek Wielkanocny (1.04.) trwaliśmy w uroczystym 

świętowaniu Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na Mszy 

św. o godz. 11:30, Parafia wzbogaciła się o kilkoro Dzieci, które przyjęły 

Chrzest. Ofiary złożone na tacę w tym dniu zostały przeznaczone na 

uczelnie katolickie. Dzięki Anonimowy Ofiarodawcom, którzy złożyli dary 

do koszy dla Potrzebujących, nabyli „paschaliki” i „chlebki wielkanocne”, 

dzięki pracy parafialnej grupy „Caritas” ponad 100 rodzin otrzymało 

cenne świąteczne paczki. Dochód z kartek świątecznych w kwocie 400 zł 

został przeznaczony na cele Parafii. 



 A teraz żart primaaprilisowy: ks. Rafał w Poniedziałek 

Wielkanocny – 1-go kwietnia ogłosił, że organizuje dla dzieci i młodzieży 

w kwietniu wycieczkę rowerową do Rzymu i prosi zainteresowanych o 

pilny kontakt w najbliższych dniach. Zgłosiło się wielu chętnych młodych, 

bo starsi tylko kiwali głowami (do Rzymu na rowerach? Dzieci? Nie boi 

się?). Wycieczka rowerowa Dzieci ze Świetlicy „MAPET” odbyła się 

rzeczywiście: do Rzymu –dzielnicy Ciężkowic – drogą poprzez Dobrą i las 

ok. 4 km – Główną atrakcją było ognisko. 

 Cały poświąteczny tydzień trwała Nowenna do Bożego 

Miłosierdzia modliliśmy się w kościele w pierwszy czwartek, pierwszy 

piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W niedzielę (7.04.) w Święto Bożego 

Miłosierdzia Wierni przynieśli do kościoła zaoszczędzone pieniądze 

składane w domach do skarbonek wielkopostnych; składali również 

ofiary do puszek. Te wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na pomoc 

dla Potrzebujących i na posiłki dla Dzieci. O godz. 15:30 w drugą Niedzielę 

Wielkanocy zebraliśmy się dodatkowo na Nabożeństwie kończącym 

nowennę modlitw do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęliśmy Tydzień 

Miłosierdzia w Kościele. 

 Natomiast w poniedziałek 8-go kwietnia obchodziliśmy 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną w tym roku z 25.03.). 

Na Mszy św. o godz. 18:00 wierni złożyli przyrzeczenia  Duchowej Adopcji 

Dziecka Nienarodzonego. W czasie czterech Eucharystii w tym dniu 

zbierano ofiary na sfinansowanie Nagrobka Dzieci Utraconych – w 

najbliższą niedzielę ofiary do puszek też były przeznaczone na ten cel. 

 W trzecią Niedzielę Wielkanocy (14.04.) gościliśmy w naszej 

Parafii pochodzącego z Jaworzna dra inż. Antoniego Ziębę – Prezesa 

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Człowieka, który po Mszach 

św. mówił o sytuacji obrony życia w naszej Ojczyźnie. A jeszcze w sobotę 

(13.04.) po Mszy św. o godz. 18:00 spotkał się ze środowiskiem 

Nauczycieli i Służby Zdrowia oraz osobami z grup i wspólnot działających 

w Parafii. 

 W niedzielę (21.04.) o godz. 11:30 odbyła się Msza św. w intencji 

Kolejarzy oraz Mieszkańców Szczakowej zamordowanych przez 

Niemców. Wcześniej o godz. 11:00 pod pomnikiem „zamordowanych 

Kolejarzy” zostały złożone kwiaty. 

 Ponieważ trwa nabór uczniów do katolickich szkół działających na 

terenie naszej Diecezji „Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich KANA” 

zaprosił przyszłych i obecnych Gimnazjalistów oraz Licealistów i ich 

Rodziców na „Dzień otwarty szkoły”, który odbył się 26-go kwietnia w 

piątek, w godz. 17:00 – 20:00 w budynkach KANY przy ul. Legionów 10 w 

Sosnowcu. 

 W sobotę (27.04.) Członkowie Żywego Różańca z naszej Parafii 

wzięli udział w Pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Matki Bożej 

Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Również w tym dniu (27.04.) minęła 

kolejna rocznica uchwalenia w 1956 r. ustawy aborcyjnej. W czasie jej 

obowiązywania śmierć poniosło w Polsce ponad 20 milionów 

Nienarodzonych Dzieci. Wierni zostali zachęceni by ten dzień stał się dla 

nich czasem pokuty, wielkiego modlitewnego wołania do Boga o 

przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu. 

 Zakończył się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne; 

polecaliśmy Panu Bogu Diakonów, którzy w tym roku przyjmą święcenia 

kapłańskie, a także Młodzież Maturalną, która w maju przystąpi do 

egzaminów dojrzałości, aby z radością odpowiedziała na glos wołającego 

Chrystusa. 

 

MAJ 2013 

 Czas wielkiej modlitwy za Ojczyznę rozpoczął się długim 

weekendem majowym, na który przypadł pierwszy czwartek, pierwszy 

piątek i pierwsza sobota miesiąca. Natomiast 3-go maja modliliśmy się w 

Uroczystość Matki Bożej, głównej patronki Polski o dobrą przyszłość 



naszej Ojczyzny. Po Mszy św. o godz. 11:30 Pracownicy Huty Szkła 

„Szczakowa” przekazali do naszego kościoła zakładowy sztandar NSZZ 

„Solidarność”, który będzie przypominał piękne karty z dziejów 

Szczakowej. 

 W sobotę (4.05.) odbyła się Pielgrzymka Parafian na Święty Krzyż 

i do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Przez cały maj codziennie 

odbywały się tradycyjnie Nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny 

– w kościele o godz. 17:30 a w kaplicy na Górze Piasku o godz. 18:30. 

Dzieci uczestniczące w Nabożeństwie majowym otrzymywały obrazki do 

majowej wyklejanki (najwytrwalsi otrzymali w czerwcu nagrody i 

dyplomy. 

 W środę 8-go maja w Uroczystość św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika a szczególną modlitwą otoczyliśmy naszego Seniora, ks. 

Stanisława Ścierę, który na emeryturze wrócił do swojego rodzinnego 

miasta; modli się za nas i posługuje w kościele. O godz. 18:00 w tym dniu 

odprawiona została specjalna Msza św. w kaplicy św. Stanisława z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Góry Piasku. 

 W niedzielę (12.05.) przeżywaliśmy Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego, a następnego dnia (13.05.) braliśmy udział 

w pierwszym w tym roku Nabożeństwie Fatimskim. 

 We wtorek (14.05.) gościł w naszej Parafii egzorcysta z Rzymu ks. 

Jarosław Cielecki. Ks. Jarosław pochodzi z parafii w Niegowici, gdzie 

wikariuszem był ks. Karol Wojtyła. Od ponad 18-tu lat pracuje w Rzymie. 

Wielokrotnie, jako dziennikarz brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II 

i Benedykta XVI do Polski. Jest autorem kilku książek i filmów 

dokumentalnych (ostatnio nakręcił przekazany Ojcu Świętemu film o 

libańskich świętych „Terra di Santi”). Po Mszy o godz. 18:00 i adoracji 

Najświętszego Sakramentu, w czasie której modliliśmy się o łaskę 

uzdrowienia, wierni otrzymali specjalne błogosławieństwo i 

namaszczenie olejem z grobu św. Charbela. Wielu uczestników 

Nabożeństwa przeżyło tzw. Spoczynek w Duchu Świętym. 

 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19.05.) Dzieci z naszej 

Parafii podczas Mszy św. o godz. 11:30 po raz pierwszy przyjęły Pana 

Jezusa w Komunii Świętej do swoich serc. Potem przez tzw. „Biały 

Tydzień” przychodziły wraz z Rodzicami do kościoła na Nabożeństwo 

Majowe i Mszę św. Do Pierwszej Komunii Świętej Dzieci przygotowywał 

w tym roku ks. Rafał Stępniewski. Ich Rodzice zrobili gruntowne porządki 

w kościele, zadbali o piękną dekorację wnętrza. Darem ołtarza było 

odnowienie historycznego kielicha śp. Ks. Prałata Bolesława Sarny. W 

„Białym Tygodniu” Dzieci i Rodzice złożyli ofiarę 815 zł na cele Misji. 

 W drugi dzień Zielonych Świąt – Uroczystość Maryi Matki Kościoła 

modliliśmy się na czterech Mszach św. a już na sobotę 25-go maja Rada 

Rodziców, Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr-9 w 

Jaworznie zaprosili wszystkich chętnych szczakowian na „Festyn 

Rodzinny”, który odbył się na terenie wokół szkoły przy ul. Batorego 48. 

W programie były artystyczne popisy uczniów poszczególnych klas oraz 

rodzinne gry i zabawy. 

 Niedziela Trójcy Przenajświętszej (26.05.) zakończyła czas 

Komunii św. Wielkanocnej. W tym dniu Dzieci klas trzecich przezywały 

rocznicę swojej Pierwszej Komunii Świętej. Ich Rodzice złożyli ofiarę na 

dekorację kościoła i dofinansowali ornat do Mszy św. 

 Uroczystość Bożego Ciała wypadła w tym roku w przedostatnim 

dniu maja (30.05.). Procesja do Czterech Ołtarzy przeszła w tym roku 

ulicami: Wolności, Jagiellońską, Kolejarzy w stronę Huty Szkła i z 

powrotem ulicami: Kościuszki, Wróblewskiego, Jagiellońską i Wolności do 

Kościoła. W blasku wiosennego słońca procesja wyglądała imponująco: 

wszyscy Księża, cała Służba Liturgiczna, Straż Honorowa, Dzieci 

pierwszokomunijne i wszyscy wierni pokazywali Panu Jezusowi w 

Najświętszym Sakramencie nasze miasto, wiarę, miłość i oddanie, by na 

koniec zgodnym chórem zaśpiewać hymn „Ciebie Boga, wsławiamy”. 

Przez całą oktawę Bożego Ciała w czasie „Nabożeństwa czerwcowego” 

odbywały się procesje z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. 



CZERWIEC 2013 

 W pierwszą niedzielę czerwca (2.06.) Dzieci przyniosły do 

kościoła plansze z naklejonym obrazem Matki Bożej, złożonym z 

obrazków otrzymywanych za udział w „Nabożeństwach majowych” – 

dostały nagrody i dyplomy. Zostały też zachęcone, aby wraz z Rodzicami 

przychodziły na Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa do 

kościoła na godz. 17:30 lub do kaplicy na Górze Piasku na godz. 18:30. W 

tę niedzielę na prośbę Ojca Świętego cały Kościół modlił się przed 

Najświętszym Sakramentem o posłuszeństwo Słowu Bożemu i za 

wszystkich, którzy cierpią. W naszym kościele od Mszy św. aż do wieczora 

trwała Wielka Modlitwa w tej intencji. Ofiary do puszek w tym dniu były 

przeznaczone na świątynię Opatrzności Bożej – dar Narodu polskiego. 

 W środę (5.06.) w kaplicy św. Stanisława odprawiona została 

Msza św. w intencji zachowania Mieszkańców Góry Piasku od gradobicia i 

innych klęsk żywiołowych. 

 W pierwszy czwartek miesiąca w dniu zakończenia oktawy 

Bożego Ciała w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się 

o liczne powołania kapłańskie i zakonne, a po Mszy św. zostały 

poświęcone wiązanki z kwiatów i ziół. 

 W pierwszy piątek czerwca (7.06.) obchodziliśmy Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu, spowiedź pierwszo piątkowa i tradycyjnie o 

godz. 16:00 Msza św. za Dobroczyńców Parafii. W tym dniu nie 

obowiązywał post. 

 A w sobotę (8.06.) cała Społeczność parafialna spotkała się na XII 

Festynie Elżbietańskim. Przed południem bawiły się dzieci z Rodzicami; 

korzystały z różnych atrakcji, jak np. jazda konna, jazda dorożką, zawody, 

konkursy, zjeżdżalnie, oglądanie pszczelego ula itp.; po południu 

prezentowały swoje osiągnięcia zespoły artystyczne i soliści różnych grup 

wiekowych. „Gwiazdą Festynu” była w tym roku powszechnie znana i 

lubiana Pani Stanisława Celińska, która pięknie i interesująco mówiła i 

śpiewała. Piękny dzień Festynu zakończyła Msza św. na estradzie przed 

Kościołem o godz. 20:00. Wydarzenia dziejące się na festynie były „na 

żywo” transmitowane w Internecie. Obok zabawy – celem całodziennej 

imprezy było zebranie funduszy na kolonie dla Dzieci z ubogich rodzin. 

Środków pieniężnych dostarczyły dwie loterie: „Cegiełki” i „Cukierek z 

niespodzianką” (ponad 5 tysięcy złotych). Były również zakupy na stoisku 

„Kawa i Herbata” oraz wpłaty prywatnych sponsorów i firm 

reklamujących się na imprezie. 

 W niedzielę (10.06.) Klerycy z sosnowieckiego Seminarium po 

Maszach św. o godz. 10:00 i godz. 11:30, na których modliliśmy się o 

powołania kapłańskie i zakonne, spotkali się z Młodzieżą i Dziećmi, by 

zachęcić ich do pójścia za Chrystusem. 

 W Uroczystość św. Brata Alberta – w poniedziałek (17.06.) 

Młodzież naszej Parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania przez ręce 

ks. Biskupa Piotra Skuchy w czasie Mszy św. o godz. 17:00. Do 

Sakramentu Bierzmowania w tym roku „młodych ludzi” przygotowywał 

ks. Andrzej Nackowski. Ich Rodzice, udekorowali na tę okoliczność nasz 

kościół; a jako „Dar Ołtarza” ofiarowali odrestaurowanie kielicha do Mszy 

św. Po raz pierwszy dzięki transmisji internetowej można było oglądać 

całe wydarzenie „na żywo” na ekranach komputerów w różnych 

miejscach Polski i świata. W tym miejscu należy się podziękowanie: 

– Firmie „Art.-Com” i Prezesowi panu Krzysztofowi Czuszkowi oraz 

Pracownikom, którzy doprowadzili światłowód do Parafii, a także 

umożliwili internetową transmisję zarówno parafialnego Festynu, jak i 

Mszy św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania; 

– Państwu Magdalenie i Franciszkowi Matysikom za wielogodzinną 

transmisję Festynu; 



– Panom Wojciechowi i Jerzemu Głąbom i firmie Adalbert_Production z 

Jaworzna za obsługę kamer, światła i dźwięku w czasie Mszy św.; 

– Szczególnie jednak dziękujemy panu Andrzejowi Wiśniewskiemu i 

firmie POLTECHNICS za projekt, realizację telewizyjną, nadzór wykonania 

oraz dostęp do łącza satelitarnego, a panom: Ryszardowi Jasielskiemu, 

Jerzemu Dziurowiczowi i Krzysztofowi Cetera za pomoc w przygotowaniu 

tych wydarzeń. 

 W czerwcu b.r. trwała ogólnopolska zbiórka podpisów pod 

projektem ustawy mającej znieść możliwość  zabijania chorych dzieci. W 

2011 r. w państwowych szpitalach lekarze w świetle prawa zabili 620 

dzieci tylko dlatego, że były one podejrzane o chorobę lub wadę 

genetyczną. W naszej Parafii w przedsionku Kościoła Parafianie składali 

podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie każdego, a więc 

i chorego dziecka. 

 We wtorek (25.06.) odprawiona została ostatnia przed wakacjami 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, którą tradycyjnie jak w poprzednich 

miesiącach prowadzili Ojcowie Franciszkanie z Rychwałdu i wspólnota 

„Metanoia”. 

 W czwartek (27.06.) obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy – patronki miasta Jaworzna. Na Mszę św. wieczorną 

zostały zaproszone Przedszkolaki wraz z Rodzicami. Otrzymały dyplomy i 

specjalne błogosławieństwo na czas wakacji. 

 Natomiast w piątek (28.06.) na zakończenie roku szkolnego i 

katechetycznego odbyły się w Kościele i kaplicy św. Stanisława Msze św. 

dziękczynne dla Dzieci, Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli. Przypomniano 

Rodzicom wysyłającym Dzieci na wakacje aby przekazali na piśmie 

żądanie, by ich dzieci mogły brać udział we Mszy św. w niedzielę 

(zwłaszcza na wakacjach za granicą). 

 W sobotę (29.06.) w Uroczystość świętych Piotra i Pawła 

modliliśmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz w intencji za ks. 

Biskupa Piotra Skuchę w dniu Jego imienin. Ofiara zbierana w tym dniu 

została przekazana na Stolicę Apostolską. 

 Zgodnie z wolą ks. Biskupa Ordynariusza ks. Rafał Stępniewski 

skończył posługę duszpasterską w naszej Parafii i będzie wicedyrektorem 

„Caritas” Diecezji Sosnowieckiej. Ks. Rafał bardzo aktywnie pracował w 

naszej Parafii: organizował zajęcia w Świetlicy „Mapet”, opiekował się 

Dziećmi na turnusach wakacyjnych i wyjeżdżał z nimi na pielgrzymki; 

przez 2 lata prowadził parafialny „Krąg biblijny”, a przy tym był zawsze 

radosny i skory do żartów. Żegnaliśmy go z wielką wdzięcznością, ale i z 

żalem, zapewniając, że będziemy o Nim pamiętać i prosząc by odwiedzał 

naszą Parafię. 

 Podobnie ks. Andrzej Nackowski został przez ks. Biskupa 

Ordynariusza zwolniony z posługi w naszej Parafii i jedzie na studia do 

Rzymu. Podziękowaliśmy mu serdecznie za opiekę nad Służbą Liturgiczną 

i Ruchem Światło – Zycie oraz za piękne przygotowanie Młodzieży do 

Sakramentu Bierzmowania. Również dzięki Niemu w dniu 16-go czerwca 

b.r. Służba Liturgiczna wzbogaciła się o trzech „nowych Ministrantów”: 

Stanisława i Mikołaja Mandziejów i Michała Stano. 

 

LIPIEC 2013 

 Rozpoczął się czas wakacji, wyjazdów i urlopów, ale nie od Pana 

Boga, który wciąż czeka na spotkanie z nami w kościele i w miejscach 

gdzie jesteśmy. 

 W dniu 7-go lipca przezywaliśmy kolejną rocznicę Bitwy pod 

Grunwaldem. Po uroczystej Mszy św., na której były poczty sztandarowe 

różnych Organizacji, Kombatanci i przedstawiciele Władz miasta. Złożyli 

oni kwiaty przy pomniku upamiętniającym słynną bitwę z 15-go lipca 



1410 r., w której tylu Polaków oddało życie za Ojczyznę. Po części 

oficjalnej odbył się przy Domu Kultury Festyn Rodzinny, na który 

zaprosili mieszkańców naszej Parafii Pracownicy Miejskiego Centrum 

Kultury i Sportu oraz Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta 

Jaworzna. 

 W niedzielę (21.07.) zostały poświęcone pojazdy mechaniczne na 

parkingu przy kościele z racji wspomnienia św. Krzysztofa. Przy tej okazji 

Kierowcy złożyli ofiarę na zakup samochodów dla Misjonarzy. 

 W dniach od 24-go lipca do 4-go sierpnia, Dzieci odpoczywały na 

parafialnej Kolonii w Zakrzewie koło Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Uczestniczyło w niej ponad 50 osób pod opieką ks. Rafała Stępniewskiego 

i Wychowawców, którym należą się serdeczne podziękowania za to, że 

poświęcili część swoich wakacji, aby Dzieci mogły bezpiecznie i 

atrakcyjnie spędzić czas letniego wypoczynku. 

 

 W czasie wakacyjnych miesięcy ofiary do puszek były 

przeznaczone na zakup opału do ogrzewania kościoła (w ubiegłym roku 

koszt ogrzewania wyniósł 10 tyś. zł), a składki w trzecią niedzielę 

miesiąca – przeznaczono na remont dachu naszej plebanii. 

 

SIERPIEŃ 2013 

 Sierpień – czas wielkich rocznic zachęca Polaków do Wielkiej 

Modlitwy za Ojczyznę oraz do trwania w abstynencji od alkoholu. 

 We wtorek (6.08.) obchodziliśmy Święto Przemienienia 

Pańskiego, a w następnym dniu tradycyjnie gościliśmy w naszej Parafii 

Pielgrzymkę Oświęcimską, która była w drodze na Jasną Górę. Pielgrzymi 

z Oświęcimia w podziękowaniu za gościnę ofiarowali za naszych Parafian 

Mszę św. na Jasnej Górze. 

 W dniach od 8-go sierpnia do 13-go sierpnia Młodzież z naszego 

miasta brała udział w Pieszej Pielgrzymce z Jaworzna do Częstochowy 

organizowanej przez Księży z Sanktuarium na Osiedlu Stałym i z kościoła 

św. Wojciecha w Jaworznie. 

 We wtorek (13.08.) Parafianie uczestniczyli w kolejnym 

Nabożeństwie Fatimskim, a w czwartek (15.08.) jak w każdą niedzielę 

modliliśmy się na 5-ciu Mszach św. Po każdej z nich zostały poświęcone 

zioła i owoce z tegorocznych zbiorów. 

 Natomiast w poniedziałek (26.08.) przeżywaliśmy Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, której cudowny wizerunek 

czcimy od ponad sześciu wieków. 

 W sierpniu trwała w naszej Ojczyźnie Wielka Modlitwa 

Różańcowa za Polskę, aby wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Świętej 



wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu. Również w naszej Parafii istnieje 

grupa Osób, która modli się w tej intencji. 

 W drugim miesiącu wakacji Parafianie przynosili do Kościoła 

przybory szkolne, bloki, piórniki, zeszyty w celu przygotowania 

„wyprawek szkolnych” dla Dzieci z rodzin potrzebujących. Został też 

ogłoszony dla Dzieci „Konkurs z nagrodami” na temat: „Ludzie wiary”. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15-go września b.r. 

 

WRZESIEŃ 2013 

 1-go września w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej 

prosiliśmy miłosiernego Boga na wszystkich Mszach św. o lepszą 

przyszłość dla naszej Ojczyzny. 

 A już w poniedziałek (2.09.) rozpoczął się nowy Rok Szkolny i 

Katechetyczny. Dzieci i Młodzież oraz ich Rodzice i Nauczyciele ze szkół 

znajdujących się w naszej Parafii; modlili się na specjalnych Mszach św. w 

kościele w Szczakowej i w kaplicy na Górze Piasku. 

 Do naszej Parafii we wrześniu przybyli nowi księża: ks. Grzegorz 

Mirosławski, który kilka lat temu odbywał u nas swoją praktykę 

diakońską, oraz ks. Paweł Tracz. Ks. Grzegorz od razu zaprosił Młodzież 

zainteresowaną wspaniała przygodą z Jezusem na piątkowe spotkania 

Oazowe w salce „Mapetu” na wikarówce. A ks. Paweł wraz z Uczniami 

Gimnazjum rozpoczął przygotowania do Sakramentu Bierzmowania; 

przez najbliższy rok na Mszy św. dla Młodzieży o godz. 10:00 będą 

zajmować miejsca blisko ołtarza. 

 Rozpoczął się konkurs tzw. „Albumów niedzielnych” które Dzieci 

wykonają z obrazków otrzymywanych za uczestnictwo w niedzielnej 

Mszy św. począwszy od września b.r. aż do czerwca roku przyszłego. 

 Po wakacjach obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy powrócił do 

naszych domów. Pierwsi przyjęli go Parafianie z ulic Kilińskiego i 

Ogrodowej. 

 W sobotę 14-go września przezywaliśmy Święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego ustanowione w IV w. n.e. na pamiątkę odnalezienia w 

Jerozolimie relikwii Krzyża. Duszpasterze serdecznie podziękowali 

Osobom, które w naszej Parafii troszczą się o krzyże misyjne i krzyż na 

Górze Piasku. 

 Księża zachęcili wiernych do wsparcia inicjatywy „Jeden z Nas”. 

Pod tą ja większą akcją pro-life na naszym kontynę cie podpisało się już 

ponad milion osób. Jej celem jest zablokowanie finansowania z budżetu 

Unii Europejskiej zabiegów aborcji i doświadczeń na ludzkich 

embrionach. 

 Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka zaprosiło 

również mieszkańców naszej Parafii w niedzielę 15-go września na Mszę 

św. na Wzgórzu Równa Górka w Jaworznie. 

 W niedzielę (22.09.) o godz. 11:30 została odprawiona uroczysta 

Msza św. w 90-tą rocznicę istnienia Klubu Sportowego „Szczakowianka” – 

o łaskę nieba dla zmarłych Zawodników i Działaczy oraz o potrzebne 

błogosławieństwo dla żyjących. 

 Trzeci tydzień września był w Kościele tygodniem Wychowania – 

czasem szczególnej modlitwy w intencji Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli i 

Katechetów. Młodzież zgodnie z ustaleniami Episkopatu, niezależnie od 

szkoły, do której uczęszcza; Sakrament Bierzmowania będzie otrzymywać 

w rodzinnej Parafii. W związku z tym Rodzice Młodzieży wszystkich klas 

gimnazjum zostali zaproszeni na pierwsze spotkanie do kościoła w środę 

(25.09.), natomiast w niedzielę (29.09.) odbyło się po Mszy św. o godz. 

11:30 pierwsze spotkanie Rodziców i Dzieci kl. II ze Szkół Podstawowych 

w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. 



 W dniach od 26-go września do 29-go września trwało Wielkie 

Spotkanie Młodych Diecezji Sosnowieckiej zorganizowane przez ks. 

Biskupa Grzegorza Kaszaka. Młodzież brała udział w ciekawych 

spotkaniach i warsztatach na koniec których odbył się ‘Marsz dla Życia i 

Rodziny”. Szczególnie młodzi Chłopcy z klas 3-cich Szkoły Podstawowej 

zostali zaproszeni do dołączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza jako 

Ministranci. 

 Począwszy od września w ostatni wtorek miesiąca (24.09.) 

rozpoczęły się po wakacjach dla Parafian i Gości comiesięczne Msze św. z 

modlitwą o uzdrowienie. 

 

PAŹDZIERNIK 2013 

 Od października ponownie rozpoczęła swą działalność Świetlica 

„Mapet”. Zajęcia będą odbywać się w środy i soboty. 

 Rozpoczął się czas Nabożeństw Różańcowych w kościele o godz. 

17:15 i na Górze Piasku o godz. 17:30. Za udział w tych nabożeństwach 

Dzieci otrzymywały obrazki (za zebranie 20 szt. obrazków nagrodą jest 

wpisanie do „Złotej Księgi Różańcowej”). 

 Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że Posłowie, którym 

zaufaliśmy, odrzucili projekt uchwały niedopuszczającej do zabijania 

Dzieci Nienarodzonych podejrzanych o wady rozwojowe. Dlatego 

„miesiąc różańcowy” był dla nas czasem modlitwy w intencji Ojczyzny, 

ponieważ wierzymy, że Matka Boża potrafi wybłagać sprawy po ludzku 

niemożliwe. 

 W pierwszy czwartek miesiąca uczestniczyliśmy w „Godzinie 

Świętej” a potem we Mszy św. w intencji Kapłanów oraz o liczne 

powołania do kapłaństwa i zakonu, zamówionej przez Straż Honorową 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaproszone zostały Rodziny Kapłanów i 

Sióstr Zakonnych z naszej Parafii do modlitwy przy relikwiach św. Rafała 

Kalinowskiego. 

 Natomiast w sobotę (5.10.) ks. Biskup Grzegorz Kaszak zaprosił 

Rodziców i Dziadków Księży oraz Osób Zakonnych z naszej diecezji i 

pracujących w naszej diecezji na tradycyjną Pielgrzymkę do 

Sosnowieckiej Bazyliki Katedralnej na godz. 10:00. 

 W dniu 7-go października – w piątą rocznicę śmierci ks. Biskupa 

Adama Śmigielskiego modliliśmy się w kościele w intencji tego 

„pierwszego Pasterza” naszej diecezji sosnowieckiej. 

 Jan Paweł II – Papież Dialogu – pod tym hasłem w niedzielę 13-go 

października dziękowaliśmy za dzieło Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. W 

tym dniu została przeprowadzona zbiórka pieniężna na Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, której celem jest pomoc dla uzdolnionej Młodzieży z 

ubogich rodzin. Zebrano 1233 zł i 55 gr. Odbyło się też ostatnie w roku 

2013-tym Nabożeństwo Fatimskie. Na zakończenie procesji w łączności z 

Papieżem Franciszkiem w Watykanie odmówiliśmy akt poświęcenia 

świata Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 Została ogłoszona Pielgrzymka do Rzymu z okazji kanonizacji 

bł. Jana Pawła II w dniach od 25-go kwietnia do 3-go maja 2014 r. 

Sprawami Pielgrzymki zajął się nasz ks. Wikariusz Paweł Tracz. 

 Od kilku lat w polskim kościele 15-go października obchodzony 

jest jako Dzień Dziecka Utraconego. W naszej Parafii na Cmentarzu 

Szczakowskim za kilka miesięcy stanie Nagrobek Dziecka Utraconego. 

Będzie to miejsce modlitwy dla wszystkich Jaworznian, ale nie tylko. 

Wierni zostali zachęceni do rozreklamowania tej szczytnej inicjatywy i 

wsparli finansowo ów projekt. Tymczasem na Cmentarzu Szczakowskim 

postawiono tablicę, na której można zobaczyć, jak będzie wyglądał 

Nagrobek Utraconego Dziecka. Tablice wykonał pan Edward Malarczyk. 



 W dniu 20-go października obchodzona była niedziela misyjna a 

na zakończeniu „Tygodnia Misyjnego” złożyliśmy ofiarę do puszek na 

misje. W tę niedzielę odbyło się tradycyjne liczenie Parafian 

uczestniczących we Mszach św. W naszym kościele było obecnych 1521 

osób, czyli 21,3 % Mieszkańców. W Roku Wiary który ogłosił Ojciec 

Święty, zostaliśmy wezwani  do Wielkiej Modlitwy także za tych, których 

nie ma w kościele. 

 Również 20-go października odbył się o godz. 17:00 w Hali 

Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie koncert charytatywny 

na rzecz Hospicjum im. Świętego Brata Alberta. Wystąpiła w nim Natalia 

Niemen z repertuarem Czesława Niemena. 

 W przedostatnim tygodniu października we wtorek (22.10.) 

odbyła się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie wraz ucałowaniem relikwii 

Jana Pawła II; w czwartek (24.10.) gościliśmy relikwie św. Ojca Pio. 

 W niedzielę (27.10.) obchodziliśmy uroczystość poświęcenia 

naszego kościoła parafialnego. Świątynia została wzniesiona w latach 

1898-1903, a jej konsekracji dokonał ks. Biskup Adam Sapieha w dniu 8-

go września 1921 roku. W tym dniu modliliśmy się za Fundatorów i 

Budowniczych kościoła oraz za tych, którzy stale troszczą się o jego 

piękno. 

 

LISTOPAD 2013 

 Uroczystość Wszystkich Świętych – wszystkich, którzy całkowicie 

zaufali Bogu i weszli do chwały nieba – w tym roku wypadła w pierwszy 

piątek miesiąca. O godz. 15:00 wielu Wiernych uczestniczyło w 

dodatkowej Mszy św. na Cmentarzu Szczakowskim, a potem szło w 

procesji między grobami, modląc się za Zmarłych. Tradycyjnie Klerycy z 

naszej diecezji zbierali ofiary do puszek na potrzeby Seminarium. 

 W Dzień Zaduszny – dzień modlitw za naszych Bliskich, którzy 

przekroczyli już granicę śmierci, były czytane „Wypominki”, a także 

odmawialiśmy o godz. 17:15, „Różaniec za Zmarłych”, podobnie jak przez 

całą oktawę Wszystkich Świętych. W tym świątecznym czasie mogliśmy 

codziennie podarować jednej Osobie zmarłej nasz odpust zupełny. 

 W Święto Narodowe 11-go listopada obchodziliśmy 95-tą rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę, modląc się w kościele zwłaszcza 

za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. 

 Ks. Robert Żwirek, zgodnie z przewidywaniami nie zapomniał o 

nas i zaprosił wszystkich Parafian w Święto Niepodległości (11.11.) do 

Domu Kultury w Kazimierzu Górniczym na swój koncert. Ks. Robert 

nagrał kolejną płytę CD pt. „O gwiazdo Betlejemska”, zawierającą 12 

tradycyjnych kolęd oraz swoją autorską kolędę „Kołysanka miłosierna”, a 

płytę ta mogliśmy również nabyć w naszym kościele. 

 Od 15-go listopada do 17-go listopada wszyscy Mieszkańcy 

naszego miasta a także Goście zostali zaproszeni w związku z Odpustem 

na „Dni Parafii Szczakowa”: 

– W piątek (15.11.) przed południem Młodzież okolicznych gimnazjów 

wzięła udział w grze terenowej pod hasłem: „Szczakowa – znana czy 

nieznana ?”. Natomiast po Mszy św. o godz. 18:00 z kazaniem ks. 

Mirosława Toszy odbył się recital znanej Artystki – Magdy Anioł z 

udziałem jej zespołu. 

– W sobotę (16.11.) podczas Mszy św. o godz. 9:00 Seniorzy z naszej 

Parafii przyjęli kolejny raz Sakrament Namaszczenia Chorych, a po 

wieczornej Mszy św. z kazaniem ks. Prof. Lucjana Bielasa, słuchaliśmy 

prelekcji historyka sztuki pani Iwony Brandys na temat: „Kościół w 

Szczakowej – tajemnice neogotyckiej świątyni”. 

– W niedzielę (17.11.) w Uroczystość Świętej Elżbiety Węgierskiej, 

Patronki Parafii uroczystej Eucharystii o godz. 11:30 przewodniczył ks. 



Prałat Stanisław Pyla, który obchodził w tym roku 45-lecie kapłaństwa. 

Mszę św. uświetnił śpiew liturgiczny scholii gregoriańskiej, kierowanej 

przez ks. Roberta. W Uroczystości brały udział między innymi poczty 

sztandarowe Zespołu Szkół nr-3, Szkoły Podstawowej nr-9 i Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II. Po Mszy św. odbyła się 

procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, a po jej 

zakończeniu i błogosławieństwie Parafianie i Goście zostali zaproszeni na 

„Słodką Niespodziankę” przygotowaną przez Właścicieli i Pracowników 

Piekarni Ba-Ja przy pomocy Nauczycieli i Uczniów Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. W dniu Odpustu Parafialnego w odpowiedzi na apel 

Ojca Świętego Franciszka po każdej Mszy św. były zbierane ofiary do 

puszek na rzecz 10 milionów poszkodowanych ofiar tajfunu na Filipinach 

oraz na potrzeby sosnowieckiej „Caritas”. O godz. 15:00 na Cmentarzu 

Szczakowskim przeżywaliśmy specjalne Nabożeństwo za Zmarłych w 

ciągu ostatniego roku, również za zmarłych Dobroczyńców Parafii. 

– Z okazji Dni Parafii w Domu Kultury w Szczakowej można było obejrzeć 

wystawę zdjęć ukazującą wielkie znaczenie kolei i dworca kolejowego w 

Szczakowej, który był stacją graniczną dla trzech zaborów: rosyjskiego, 

austriackiego i pruskiego. 

 W niedzielę (24.11.) w Uroczystość Chrystusa Króla zostało 

uroczyście ogłoszone, kto został wpisany w tym roku do Złotej Księgi 

Różańcowej. W tym dniu również zakończył się ogłoszony przez Papieża 

Franciszka Rok Wiary. Ks. Biskup pobłogosławił dla diecezji świeckich 

pomocników rozdawania Komunii św. zwanych również Szafarzami 

Nadzwyczajnymi. W naszej Parafii tę posługę będą pełnić Panowie: Jacek 

Karniewski i Grzegorz Stano. 

 W ostatnią sobotę listopada (30.11.) w Uroczystość św. Andrzeja 

został zorganizowany „Bal Świętych” dla Dzieci klas od 1 do 6 

uczęszczających na zajęcia do Świetlicy „Mapet”. 

 

GRUDZIEŃ 2013 

 Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy 14 rok nowego 

tysiąclecia wiary, którego hasłem będą słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. 

Roraty tradycyjnie odbywały się o godz. 6:30, a kilka razy o godzinie 

16:00. W pierwszy piątek miesiąca (6.12.) przyszedł do Dzieci 

Św. Mikołaj. 

 W rozpoczynającym się roku duszpasterskim, jak napisali w liście 

do Wiernych Księża Biskupi na Adwent Roku Pańskiego 2013, zaczną się 

3-letnie przygotowania do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Z 

radością będziemy oczekiwać na kanonizację naszego wielkiego Rodaka – 

Jana Pawła II, która będzie ostateczną pieczęcią, gwarantującą 

autentyczność tego, czym sam żył i co nam proponował. O tę kanonizację, 

modliliśmy się już w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny, wypadła w niedzielę 8-go grudnia. 

 Przez cały okres Adwentu trwały przygotowania do Świąt: 

– nabywanie świec na stół wigilijny (ofiara na rzecz potrzebujących), 

poświęconych opłatków, kartek świątecznych, kalendarzy (ofiary na 

potrzeby Parafii); 

– przygotowanie paczek z trwałą żywnością; kwestowanie wolontariuszy 

„Caritas” w markecie „Biedronka”; 

– ofiary pieniężne do puszki „Mogę, chcę pomóc”; 

– nabywanie świątecznych płyt CD (ofiara na budowę Diecezjalnego 

Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu). 

 Ofiary niedzielne do puszek w grudniu były przeznaczone: 

– z 1-go grudnia – na posiłki dla Dzieci; 

– z 8-go grudnia – na fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie; 



– z 24-go i 25-go grudnia – przy Żywej Szopce dla Dzieci i Młodzieży z 

naszej Parafii. 

 Rekolekcje adwentowe w Parafii św. Elżbiety Węgierskiej 

odbywały się w dniach od 19-go grudnia do 22-go grudnia. Prowadził je 

ks. Andrzej Muszala, który wprowadził Wiernych w tzw. „modlitwę w 

ciszy” – tak bardzo potrzebną w naszych zabieganych czasach. Każde 

rozważanie adwentowe kończyło się 10-cio minutową modlitwą w ciszy – 

osobistym rozważaniem, co mówi do nas Pan Jezus w Ewangelii, 

medytacją, w czasie której płyną różne łaski dla nas. Rekolekcjonista 

napisał książkę na ten temat, a uczestniczących w naukach wyposażył w 

skrócony instruktarz dotyczący praktykowania tej bardzo pożytecznej a 

zaniedbanej formy modlitwy. 

 Tak przygotowani wkroczyliśmy w świąteczny czas: 

– we wtorek (24.12.) w Wigilię – czas radosnego spotkania w gronie 

Rodziny, przy wieczerzy i śpiewaniu kolęd; wspólnego pójścia na 

Pasterkę o godz. 24:00 i dzielenia się opłatkiem w Kościele; 

– w środę (25.12.) w czas – Bożego Narodzenia – już od Pasterki płynęły 

do nas życzenia: 

 „Jest taki czas, kiedy anioły 

 Zstępują na ziemię… 

 Jest taki czas, to Boże Narodzenie, 

 Niech srebrny ton anielskich pieśni 

 Dobrą Nowinę Wam obwieści, 

 A złoty blask znad obłoków, 

 Przyniesie szczęście oraz pokój. Szczęść Boże !”. 

– w czwartek (26.12.) – w Uroczystość św. Szczepana, pierwszego 

męczennika kilkoro Dzieci przyjęło Sakrament Chrztu. W tym dniu 

serdecznie dziękowaliśmy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego 

przeżycia Adwentu i Bożego Narodzenia: Księżom za godziny spędzone w 

konfesjonale, ks. Grzegorzowi z Młodzieżą Oazową, Gimnazjalną i 

Wolontariuszami z „Mapetu” za ustrojenie choinek, ks. Pawłowi za 

przygotowanie Nabożeństwa przed Pasterką, panu Organiście – Janowi 

Pieronkiewiczowi oraz Służbie Liturgicznej. Panu Edwardowi 

Malarczykowi z ekipą stolarzy za zmontowanie szopek, panu Leśniczemu 

za ofiarowane choinki, państwu Stańczakom za kwiaty, paniom Janinie 

Socha i córce Barbarze, które dbają o piękno kościoła. Organizatorom 

„Żywej Szopki” – panu Tadeuszowi Kaczmarkowi, pani Mieczysławie 

Gondek, państwu Zofii i Stanisławowi Gołasom oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. Ofiary składane przy „Żywej Szopce” zostały przeznaczone na 

pomoc dla Dzieci i Młodzieży z naszej Parafii, a ofiary składane na tacę w 

Uroczystość św. Szczepana – na pomoc dla Księży studentów z naszej 

diecezji. 

W ostatnią niedzielę roku kalendarzowego – Niedzielę Świętej 
Rodziny (29.12.) Mszę św. o godz. 11:30 odprawił w naszym kościele ks. 
Biskup Grzegorz Kaszak. Po Mszy św. przy ognisku na placu 
przykościelnym rozpoczęło się spotkanie „Rodziny – Rodzinom”, 
zorganizowane przez Środowisko Rodzin z Jaworzna i Ruch Spotkań 
Małżeńskich. Było łamanie się opłatkiem i składanie życzeń oraz 
kosztowanie potraw wigilijnych z polowej kuchni, domowych ciast z 
kawą lub herbatą. Na zaimprowizowanej estradzie śpiewano kolędy. 
Parafianie i Goście byli „Jedną Wielką Rodziną”. 

     



 W dniu 31-go grudnia przeżywaliśmy zakończenie starego roku w 

czasie Uroczystej Mszy św. o godz. 18:00, dziękując Bogu za wszelkie 

dobro i przepraszając za każde odejście od Niego, a o północy w Sylwestra 

przyszliśmy na specjalną Mszę św., aby w szczególny sposób oddać się 

Najwyższemu rozpoczynając Nowy Rok 2014. 


