ANNO DOMINI

2006
„Przypatrzmy się powołaniu
naszemu”

30.01.2006
Wyjazd ministrantów na zimowy odpoczynek. Tym razem
zamieszkaliśmy w domu rodzinnym p. Błażusiaków w Krościenku
(Tylka). Wspaniała zimowa pogoda pełna słońca.
17.02.2006
Ogromne opady śniegu, konieczność odśnieżania dachów.
11.03.2006
Ministranckie mistrzostwa
dekanatu w piłce nożnej.
Nasi ministranci zajęli
miejsce 3 w dekanacie.

27.03.2006
Sakrament bierzmowania w parafii św. Krzyża - udziela bp. Gerard.

Uczniowie, którzy przystąpili do bierzmowania to:
Ambrożewicz Paulina, Bejger Aleksandra, Bernacki Dawid , Borkowska Anna ,
Dorawa Sylwia, Formicki Mateusz, Gawlak Krystian, Gawliczek Karolina,
Gawrońska Karolina, Gągorowska Anna, Grochowski Kajetan, Gubała Szymon,
Herman Szymon, Jośko Mateusz, Kasowski Kamil, Kasperczyk Rafał, Kladziwa
Natalia, Klimorowska Sandra, Krajewski Kamil, Maciążek Wioletta, Malicki
Remigiusz, Mazur Bożena, Nowak Daria, Pomykała Adam, Rusin Małgorzata,
Smusz Kamila, Strzelec Małgorzata, Szopa Joanna, Tumidajewicz Sylwia, Walczak
Anna, Walkowiak Magdalena, Zacher Kamila, Zemło Edyta , Ziarkowska Urszula,

27.03.2006
Wielkopostne Rekolekcje parafialne

28.03.2006
Wielkie odśnieżanie placu
kościoła (Błażusiak, Jośko,
Gretkierewicz, Marcinkiewicz,
Maszerkowski, Pyzik). Po
zrzuceniu śniegu z dachu,
powstała przed kościołem
ogromna zaspa śnieżna. Z
doświadczenia mnionych lat,
wiem iż w tym miejscu śnieg
potrafi leżeć jeszcze długo po zakończeniu zimy. Trzeba więc go
wywieźć do ogrodu. Poprosiłem o pomoc parafian. Górnicy potrafią
kopać i siłę mają – więc praca poszła sprawnie.
03.04.2006
Wielkopostne rekolekcje szkolne –
prowadzone przez neoprezbitera - ks.
Klementowicza, ks. Piotra Rochonia
oraz . Tym razem zarówno szkoła
podstawowa jak i gimnazjum oraz
średnia – mają rekolekcje w tym
samym terminie. Najmniejsze
zangażowanie jest ze strony
nauczycieli szkoły średniej.
Nauczyciele mają w czasie
rekolekcji swoje zajęcia i szkolenia, tak, że z uczniami zwykle
przychodzi tylko kilku opiekunów. Młodzieży jest około 50 %. Ma to też
swoje plusy – ci, którzy przyszli są naprawdę zaangażowani, czynnie
uczestniczą w liturgii i modlitwie.
12.04.2006
Wymiana oświetlenia krzyża na plebanii (Błażusiak,Bancarzewski,
Gruda).
18.04.2006
Emaus plebanijny (rodzina i Błażusiakowie). Tym razem odwiedzamy
Sanktuarium Łagiewnickie. Tyle jest intencji, które chcemy polecić
Bożemu Miłosierdziu…

01.05.2006
Wycieczka w góry (ks. Piotr Rochoń) dla
młodzieży z par. Antoniego i Krzyża. Jak
zwykle z ks. Piotrem – modlitwa i rozrywka.
Chyba wg. starej zasady: „W zdrowym ciele
zdrowy duch”.

07.05.2006
Uroczystość 1. Komunii. W tym roku grupa o połowę mniejsza niż w
poprzednich latach. Także część dzieci pochodzi z parafii św. Anny. Do
sakramentu przystąpiły następujące dzieci:
Bienert Damian, Felisiak Wiktoria, Flis Dawid, Gołębiewska Paulina, Holeczek
Daria, Kaczmarek Wioletta, Kamiński Mateusz, Karcz Katarzyna, Kiblerska
Martyna, Kowalik Anna, Maj Katarzyna, Niebrzydowski Dawid, Nosek Damian,
Nowak Miłosz, Nowak Paulina, Piechaczek Kasper, Radomski Dominik,
Ujazdowski Robert, Wysocki Kamil, Rainhard Damian,

13.05.2006
Tradycyjnie na zakończenie „Białego tygodnia” spotykamy się w
ogrodzie na grillu. Pogoda dopisała.
27.05.2006
Remonty w ogrodzie. Dużo dzieci przychodzi do ogrodu w czasie, gdy
jest ładna pogoda. Staram się by ten plac był dostępny dla wszystkich.
Jednak przy grze w piłkę nożną – pojawiają się straty w podeptanych i
połamanych kwiatach. Założenie siatki ozdobnej oddzielającej boisko ma
zapobiec niszczeniu roślin w ogrodzie i dzieciaki dalej mogą cieszyć się
zabawą.
30.05.2006

Kolejny temat, jaki pojawił
się na kolędzie to wjeżdżanie
do kościoła wózkami dla
dzieci i inwalidzkimi.
Podjazd dla wózków przy
głównym wejściu do kościoła
szybko został zamontowany,
i stał się nawet przyczyną
żartów, iż do kościoła św.
Kamila patrona chorych
żaden chory się nie dostanie,
bowiem trzeba tam wejść po schodach, natomiast do Antoniego nie ma
żadnego kłopotu. (wykonali p. Błażusiakowie)
--.06.2006
Rozpoczęcie remontu kościoła
parafialnego nastąpiło po długich
oczekiwaniach w czerwcu tego roku.
Zdecydowaliśmy się na ocieplenie
dwóch stron kościoła (od strony ul.
Wolskiego oraz od plebani), natomiast
ze względu na brak funduszy pozostałe
ściany (zwłaszcza z witrażami)
pozostaną bez ociepleń. Ścianę główną
zdecydowano przywrócić do stanu
poprzedniego. To znaczy tam gdzie są
cegły zostaną oczyszczone, nie będą
malowane ani tynkowane, pozostałą
część otynkowaną, pokryjemy siatkami i
nowym tynkiem w jasnych koloroach.
Najwięcej problemów przysporzyło oczyszczanie ścian z poprzednich
warstw farby. Wśród całej palety kolorów jakie pojawiały się na ścianach
w kolejnych warstwach, był nawet różowy.
13.06.2006
Odpust parafialny. Kaznodzieją był ks. Jan Czzyszczoń
29.06.2006
Montaż bramek piłkarskich na boisku w ogrodzie. (Poloczek, Błażusiak)

05.07.2006
Montaż kosza do koszykówki na placu przed kościołem (Błażusiak,
Poloczek).
10.07.2006
Porządki w ogrodzie parafialnym (Błażusiak, Bendkowski, Gubała,
Jankowski) drzwi garażowe, chodniki w ogrodzie,
13.07.2006
Prace konserwacyjne w ogrodzie, malowanie kosza, drzwi garażowych,
huśtawki itp (ministranci: Gubały, Jośko, Malitowski, Maszerkowski)
09.08.2006
Czasami trzeba coś zlikwidować bowiem
całkowicie nie nadaje się do użytkowania.
Przegnite stropy i rozpadające się ściany
dawnej ubikacji nadawały się tylko do
wyburzenia. Bezpiecznie udało się to
wykonać. (Błażusiak, Bancarzewski)

11.08.2006
wywóz gruzu po części garażowej (Jośko, Ziarkowski, Maszerkowski,
Bartoszek Anna, Gnat Edward)
15.08.2006
Śluby wieczyste s. Weroniki
Figas, córki państwa Figas
(bardzo zaangażowani w życie
parafii).
Nie do końca były to śluby –
ponieważ dokonało się to już
wcześniej, ale zgdonie ze
zwyczajem panującym w zakonie,
siostry jeżdżą do swoich parafii, całą grupą, i każda ponawia swe śluby,
w swojej rodzinnej parafii. To takie „prymicje” zakonne. Parafianie

bardzo przeżywali tą uroczystość. Jak zwykle zaangażowali się w sprawy
porządkowe i dekorację kościoła. Także na samą Eucharystię przyszło
wiele więcej ludzi niż zwykle. Także nabożeństwo popołudniowe,
zamiast nieszporów, przyciągnęło dużą rzeszę wiernych.
06.09.2006
Remont garażu przy plebani (obicie
tynku, założenie frontu, orynnowanie)
(Bancarzewski, Gretkierewicz,
Wilkoński, Figas)

06.09.2006
Rozbiórka komina na kościele,
aby nie pojawiły się na
ścianach zacieki, obniżyliśmy
przegnity komin i zakryliśmy
go płytą betonową
uszczelnioną masą plastyczną.
Pozostawiono z boków otwory,
aby z kotłowni mogła
wychodzić wentylacja, i w
razie potrzeby łatwo będzie przywrócić funkcjonowanie komina.
Założono także nowe rynny na części garażowej przy plebanii
[Bancarzewski, Bernacki, Błażusiak, Malitowski, Figas]
22.09.2006
Pokrycie nową papą części garażowej przy plebanii (Błażusiak, Bernacki,
Gretkierewicz)
25.09.2006
Kontynuacja krycia papą części garażowej, oraz porządkowanie ogrodu

30.09.2006
Patronem naszego miasta został św.
Kamil. Ojcom Kamilianom udało się
uzyskać (ponoć jeden tylko raz w całej
historii tej relikwii) peregrynację poza
sanktuarium. Uroczystość zgromadziła
w kościele św. Kamila ogromne
rzesze mieszkańców Zabrza. Także
nasi parafianie udali się licznie do
kościoła św. Jadwigi, gdzie
przywitaliśmy serce św. Kamila w
jego drodze do Zabrza. Później
spotkaliśmy się ponownie na
modlitwach, zarówno w kościele
naszym (parafialnym), jak i św.
Kamila.
07.10.2006
Montaż siatki maskującej przy boisku. Ma ona wyłapywać piłkę, aby nie
trafiała w ściany kościoła.
26.10.2006
Przeprowadzenie kabli energetycznych i sygnałowych do garażu i
ogrodu. Stara instalacja była już całkowicie przegnita. W „garażach”
potrzeba prądu elektrycznego, choćby do oświetlenia ogrodu, czy
podłączenia kosiarki.
28.10.2006
Wylewka posadzki w szalecie dla parafian (w bryle budynku plebanii)

18.11.2006
Wybicie drzwi dla szaletu parafialnego
[Bancarzewski, Błażusiak]

18.11.2006
Likwidacja bramy między kościołem a
plebanią [Bancarzewski, Błażusiak, Figas].
Powiększyło się wizualnie miejsce między
kościołem a plebanią.

08.12.2006
Święto patronalne Dzieci Maryi, w tym roku
rozpoczęliśmy udziałem w Eucharystii, w
czasie której wręczono kolejne medaliki Matki
Bożej. Następnie udaliśmy się na małe co
nieco do pobliskiej kawiarni. Tego roku było
to spotkanie wspólne dla parafii naszej i św.
Krzyża

16.12.2006
Lektorat w par. św. Jadwigi. Do pełnienia posługi lektora przystąpili:
Andrzej malitowski, Mateusz Maszerkowski, Kuba Pleszczyński, Patryk
Gretkierewicz.

