ANNO DOMINI

2004
„Głosić Ewangelię nadziei”

Kolęda 2004
Pierwsza kolęda jako proboszcz. Staram się dotrzeć wszędzie - choć duża
część mieszkańców z parafią ma niewiele wspólnego. Tak jak zwykle „na święta wystarczy”. Statystycznie rzecz ujmując - 654 mieszkania,
przyjęło 543.
08.03.2004
Tego roku zima daje się we znaki.
Szczególnie uciążliwe były wielkie
sople lodu wiszące nad wejściem do
kościoła. Trzeba było poprosić o
pomoc strażaków, którzy w fachowy
sposób załatwili problem.
23.03.2004
Jednym z efektów wizyty kolędowej było stwierdzenie iż w parafii jest
dużo starszych, słabosłyszących ludzi. Część z nich ma aparaty słuchowe.
Wraz z firmą Steffens zamontowaliśmy pętlę audio dla aparatów
słuchowych, oraz wymieniono mikrofony na nowsze.
23.03.2004
Rozpoczął się montaż ogrzewania lampowego. Pierwsze próby, aby
parafianie mogli się sami przekonać do tego typu ogrzewania. Główny
powód zmiany sposobu ogrzewania - to finanse. Zamiast przez 24
godziny ogrzewać dach kościoła i topić na nim śnieg - włącza się
ogrzewanie w czasie gdy są Parafianie, i w miejscach gdzie przebywają.
Daje to duże oszczędności. Wg. wszelkich certyfikatów europejskich,
lampy nie dają żadnego szkodliwego promieniowania a jedynie ciepło.
Lista referencyjna katedr i kościołów, które korzystają z tego sposobu
ogrzewania też jest bardzo długa.
01.04.2004
Dzień chorych w parafii. Uroczysta Msza święta z homilią o cierpieniu w
łączności z Chrystusem, oraz nabożeństwo z udzielaniem sakramentu
chorych. Następnie radosne spotkanie w salce parafialnej
05.04.2004
Szkolne rekolekcje wielkopostne - prowadzą ojcowie Kamilianie.
Tematem jak zwykle w takich rekolekcjach była potrzeba nawrócenia

10.04.2004
Tegoroczną zbiórkę darów z
„święconego” przekazaliśmy do
„Przytuliska” św. Brata Alberta przy
ul. Kochanowskiego.

06.05.2004
Pierwsza spowiedź dzieci 1. komunijnych
08.05.2004
Diakonat naszego parafianina
Michała Klementowicza (seminarium
w Opolu)

21.04.2004
Sakrament bierzmowania w parafii św. Krzyża, z rąk ks. Biskupa Gerarda
Kusza przyjęło 49 naszych parafian: |
Barucha Wioleta, Batorski Marcin, Bernacka Justyna, Bieniek Anita, Błażusiak
Dominika, Dresler Wojciech, Dusik Kamil, Efta Grzegorz, Filipiak Hubert,
Gawroński Radosław, Gretkierewicz Karolina, Grochowska Marta, Grzebiennik
Angelika, Herman Wiktoria, Kasztowski Dawid, Kłosek Paweł, Krajewska
Magdalena, Krusz Natalia, Kuschbik Ewelina, Lewandowska Bożena, Małkiewicz
Karolina, Michalik Izabela, Netkowski Marek, Paliwoda Maciej, Pastusiak Monika,
Pawlewski Mariusz, Pawłowska Marlena, Pazera Anna, Piechniczek Paweł, Ploch
Katarzyna, Podgórska Agnieszka, Pokorski Kamil, Procek Żaneta, Raczyński
Arkadiusz, Rębowska Katarzyna, Rożenek Paulina, Szulc Magdalena, Szymanik
Przemysław, Śleszyński Adrian, Śpiewak Krzysztof, Tomczyk Rafał, Turowski
Kamil, Tyrała Magdalena, Uliczka Sandra, Wachholc Rafał, Wenerowicz Sandra,
Załęski Kamil, Ziarkowska Paulina, Żuchora Aniela

30.04.2004
Rodzice dzieci 1. Komunijnych remontują ścianę na której znajduje się
krzyż, przed wejściem do kościoła.
03.05.2004

Pierwsza spowiedź dzieci komunijnych.
09.05.2004
Uroczystość 1. Komunijna.
Dzieci z parafii naszej oraz św. Anny:
Bendkowska Dominika, Bendkowska Karolina, Bławat Sylwia, Bujak Joanna,
Christ Adrianna, Faust Bartosz, Gaweł Jakub, Gawlak Żaneta, Gołębiewska
Weronika, Kastelik Rafał, Kleczka Sandra, Koenig Patryk, Komarek Joanna,
Konopelska Angelika, Kopka Ramona, Kowalska Natalia, Kozerak Magdalena,
Kuder Artur, Kurzak Katarzyna, Maciaszek Żaneta, Malinowski Krzysztof,
Marciniak Maria, Miernicka Aneta, Netkowska Roksana, Pawlas Kinga, Pawłowska
Ewelina, Prosowski Kamil, Rosół Damian, Rostkowius Natalia, Sprengel Monika,
Sprengel Paweł, Szynter Karolina, Śmielak Damian, Weich Krzysztof, Wilczyńska
Paulina, Zdanowicz Grzegorz, Zdanowicz Patrycja, Zdanowicz Patryk

23.05.2004
Dzień Matki w kościele parafialnym (przygotowały dzieci Maryi).
Krótkie przedstawienie, oraz modlitwa w intencji naszych matek.
27.05.2004
Betonowanie podstawy pod
figurę w kapliczce św.
Antoniego (Błażusiak,
Bancarzewski)

01.06.2004
Dzień dziecka w parafii
przygotowany przez
panie z Caritas.
Przygotowały konkursy i
zabawy oraz różnorakie
nagrody. Całość działa
się na placu kościelnym.

12.06.2004
Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rud
Raciborskich

21.07.2004
do 28.07.2004 nasi ministranci
przebywają na obozie
ministranckim
w Kokotku.

31.07.2004
Zakończono montaż „basenu” na deszczówkę.
Będzie woda na podlewanie ogrodu w czasie lata.
Być może powstanie z niego oczko wodne.

26.09.2004
Były proboszcz parafii św.
Antoniego, ks. Czernik odwiedził
parafię, odprawił Eucharystię i
spotkał się z wieloma dawnymi
Parafianami

30.10.2004
Rozpoczęcie montażu instalacji grzewczej - lampy firmy Solar.
Wykonawcą instalacji byli górnicy naszej parafii kierowani przez p.
Tokarza.
13.11.2004
Montaż nowego pieca co. na plebanii. Stary popękał
i mimo prób poklejenia trzeba było zakupić nowy.

13.11.2004
Wycinka topól w ogrodzie, były stare, spróchniałe, co
widać było po przecięciu pnia - puste w środku.
Pozwolenie z urzędu uzyskano, w zamian za
zobowiązanie do posadzenia innych drzewek
w ogrodzie.

27.11.2004
Demontaż krzyża ze świetlówek, z budynku plebanii
(Błażusiakowie, Bernacki). Poprzedni krzyż był już
całkowicie przerdzewiały, szklane elementy
wypadały po wpływem wiatru, grożąc zranieniem
przechodniów. Także instalacja elektryczna była już
całkowicie zniszczona.
29.11.2004
Montaż nowego krzyża (podświetlanego) na
budynku plebanii, w miejscu poprzednio
zdemontowanego. (Błażusiakowie, Bancarzewski)

04.12.2004
Odwiedziny grupy przedszkolaków w naszym kościele.

08.12.2004
Święto marianek w parafii. Po uroczystej Mszy św. i przyjęciu nowych
dziewczyn do wspólnoty - małe co nieco w salce na plebani.

16.12.2004
Kolejny dzień chorych w parafii. Msza święta, sakrament chorych w
kościele, następnie jasełka przygotowane przez przedszkolaków w salce
parafialnej,
gdzie był też
mały
poczęstunek
przygotowany
przez panie z
Caritas

