24.03.2003
Pierwsza zapoznawcza wizyta na parafii, z ks. Dziekanem.
Na plebani pracowali wówczas państwo Błażusiakowie (p. Kościelny z
rodziną). Początkowo miałem problem z trafieniem do tej parafii,
bowiem choć byłem 4 lata w parafii obok, nigdy nie byłem tu na
odpuście.
01.04.2003
Od tego dnia rozpocząłem posługę w parafii św. Antoniego
19.04.2003
W czasie błogosławieństwa pokarmów zbieraliśmy
dary dla potrzebujących. Trafiły one do domu św.
Alberta, dla samotnych matek z dziećmi.

26.04.2003
Pierwsza spowiedź dzieciaków, które w tym roku mają przystąpić do 1.
Komunii
27.04.2003
Wprowadzenie na urząd
proboszcza. Dokonał tego
obrzędu ówczesny Dziekan, ks.
Andrzej Iwanecki, który też
wraz ze swoimi wikarymi
prowadził duszpasterstwo w tej
parafii po śmierci ks. Marcisza.
W czasie wspólnego posiłku na
plebani, rozpadało się potężnie,
jednak po chwili pojawiła się nad
osiedlem wspaniała tęcza. Uznałem to za
znak iż pokocham tą parafię.

01.05.2003
Remont podstawy krzyża i porządki
w ogrodzie (ekipa ministrantów z
Gliwic) do 2.05.2003
Zaczęło mnie to trochę przerażać. Za
cokolwiek się wzięło okazywało się
że się to całkiem sypie. Gdy
zaczęliśmy oczyszczanie podstawy
krzyża (ceglanej) - najzwyczajniej w
świecie się rozsypała. Wszystko było
przegnite. Trudno - stawiamy nowe.

03.05.2003
Pierwszy ślub
06.05.2003
Parafianie podpowiedzieli, iż trzeba
pomalować podłogę kościoła przed
uroczystością 1. Komunijną.
Rzeczywiście była już dosyć
zniszczona. W przyszłości będzie
wymagała chyba poważniejszego
remontu.

17.05.2003
Wymiana daszku nad kapliczką
lourdes, koło garażu. Było to coś w
rodzaju kapliczki Lourdes, jednak
całkowicie przegnity dach groził
zawaleniem. Do pomocy przyjechała z
mojej poprzedniej parafii ro dzina ks.
Bukowca. Podobnie jak pan kościelny
pochodzą z gór.
22.05.2003
Podmurówka pod krzyż przy wejściu do kościoła,
oraz metalowe zamocowanie samego krzyża, który
trzeba było skrócić z powodu przegnicia.

25.05.2003
Uroczystość 1. Komunii. Przystępują dzieci przygotowane przez śp. ks.
Marcisza. Dzieci były z parafii św. Antoniego, św. Krzyża oraz św.
Anny:
Adamek Karolina, Banasik Martyna, Bartczyńska Dorota, Bernacki Krystian, Born
Żaklina, Bujak Anna, Burek Damian, Chwist Katarzyna, Chybińska Roksana,
Chylińska Monika, Czudaj Denis, Domagalski Adrian, Dorosławska Magdalena,
Drochliński Rafał, Działo Małgorzata, Filipek Dariusz, Garus Jesika, Goch Mariusz,
Golka Aleksandra, Golka Michał, Hallek Łukasz, Jabłecka Nikola, Jarosz Barbara,
Jarosz Mateusz, Kaleta Sandra, Kołek Marzena, Konop Mateusz, Korpisz Michał,
Kurzak Michał, Leśniewska Magdalena, Maciaszek Dawid, Madej Kamil, Marek
Anna, Marmus Monika, Michniewicz Michał, Mirga Gracjan, Miszczuk Aneta,
Nowak Diana, Ondycz Trojan, Ostrowski Ryszard, Pabianek Marek, Paszka
Aleksandra, Pogorzelec Patryk, Reinhard Angelika, Stachowiak Mateusz, Swęd
Mariusz, Szewczyk Marta, Szincel Karolina, Szkodny Krystian, Sztramski Damian,
Szymon Adrian, Szypulski Daniel, Śmieja Krzysztof, Śmielak Mariusz, Terebińska
Paula, Tomaszewska Violeta, Turek Bogdan, Turowska Martyna, Tylkowski
Krzysztof, Ujazdowski Grzegorz, Warynica Seweryn, Wójcik Marcin, Zatoń
Marcin, Ziarkowski Maciej, Zielińska Roksana, Zychowicz Aleksandra

31.05.2003
Na zakończenie białego tygodnia,
po Mszy św. i nabożeństwie przy
figurze Matki Bożej, nastąpiło
spotkanie z rodzicami i dziećmi 1.
komunijnymi w ogrodzie. Dużo
radości, zarówno u dzieci jak u ich
rodziców.
05.06.2003
O godzinie 17.00 w czasie Mszy
szkolnej - do 1 Komunii św, przystąpił
Mateusz (niepełnosprawny na wózku),
którego przygotował o. Maciej.
Dzieciaki uczestniczyły w jego
radości, co widać na zdjęciach.
15.06.2003
Pierwszy odpust parafialny. Sumę odpustową
celebrował i homilię wygłosił z wielki
zaangażowaniem ks. Prof. Rajmund Bigdoń.

27.09.2003
Zamontowano nową bramę
wjazdową na teren kościoła,
ofiarodawcą i wykonawcą był p.
Figas. Poprzednia była całkowicie
nieprzeźroczysta, odcinała zupełnie
plac kościelny, tak iż niemożliwie
było zauważenie bryły kościoła.
Nowa wykona z prętów metalowych pozwala zobaczyć z ulicy budynek
kościoła.
13.11.2003
Zamiana na bardziej energooszczędne lamp na placu kościelnym, oraz
zamontowanie czujników ruchu, aby lampy nie świeciły non stop.

18.12.2003
Dzień chorych w parafii. Jednym z
elementów poza liturgicznej radości
był występ grupy przedszkolaków w
salce parafialnej .

24.12.2003
Przed uroczystą Pasterką, dzieci Maryi przygotowały przedstawienie
o Bożym narodzeniu.

