ANNO DOMINI

2007
„Bądźmy uczniami Chrystusa”
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21.01.2007
Z przedstawieniem
Jasełkowym
zawitali do naszej
parafii uczniowe
katechizowani
przez p. Jadwigę
Krupa, z par. św.
Krzyża. Mogli je
zobaczyć wszyscy
chętni, którzy
zostali po Mszy
św. o godzinie
11.00
11.02.2007
Dzień chorych.
Świętowanie tego
dnia uświetniła
ekipa Domu Opieki
oo. Kamilianów,
która po Uroczystej
Mszy św.
wystawiła komedię
w gwarze śląskiej.

12-15.02.2007
Ponownie ministranci wybrali się na zimowy wypoczynek do
Krościenka, do p. Błażusiaków.
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19.02.2007
Rozpoczęcie prac przeróbkowych w
części piwnicy, aby uzyskać miejsce
na siłownię dla młodzieży.

01.03.2007
Wielkopostne rekolekcje
szkolne (sp4 zespół szkół)
Tegorocznym
rekolekcjonistą jest ks.
Tomasz Sękowski
(duszpasterz więziennictwa),
rezydujący w naszej Parafii.
Szczególnie dobrze słuchała
go młodzież.
05.03.2007
Malowanie siłowni, założenie
elektryczności.

15.03.2007
Remont łazienki w mieszkaniu na parterze. Mieszkanie to chyba od
ostatniego pobytu w tej parafii wikarego, nie było używane. Wyjątkowo –
gdy przebywali na parafii rekolekcjoniści.
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24.03.2007
Ponieważ przez piwnicę przechodzi droga
do siłowni, należało odciąć dla
bezpieczeństwa teren kotłowni. Poprosiłem
o pomoc p. Fagasa, który zakupił i
zamontował drzwi przeciwpożarowe. Przy
okazji okazało się że każda kotłownia
powinna być tak zabezpieczona, aby w razie
pożaru w kotłownie, ogień nie przeszedł na
część mieszkalną plebani.

31.03.2007
Mistrzostwa ministranckie w piłce nożnej.
11.04.2007
Wizytacja biskupa Jana
Wieczorka w Parafii.
W sam dzień wizytacji, bp.
Jan odwiedził także Dom
Opieki oo. Kamilianów, gdzie
spotkał się z chorymi,
wygłosił do nich Słowo,
udzielił błogosławieństwa.
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Odwiedziliśmy, także
Szkołę Podstawową
nr. 4., gdzie
przedstawiciele grona
pedagogicznego i
dzieci opowiadali ks.
Biskupowi o
problemach szkoły.
Także o tym, że
szkoła zostanie za
kilka lat
zlikwidowana, w
ramach reorganizacji
nauczania w naszym
mieście. Po południu, było jeszcze spotkanie z Radą Parafialną oraz
ministrantami.

Całość spotkania zakończyła się uroczystą Eucharystią w czasie której,
ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 36 młodym ludziom. Byli
to następujący uczniowe kl. 3 gimnazjum: Abramek Kamil, Bendkowski
Mateusz, Cięszczyk Karolina, Cięszczyk Marcin, Efta Ilona, Golka Kamil, Gornik
Karolina, Grelowski Łukasz, Gretkierewicz Patryk, Gubała Karolina, Hudzik
Marzena, Justyna Artur, Kamiński Kamil, Kasztowska Daria, Kowalska Marta,
Krzemiński Denis, Lisowski Mateusz, Madej Adrian Kamil, Malkowska Roksana,
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Michalak Robert
, Michalik Sylwia, Mrozek Adrian, Nalepa Magdalena, Netkowski Andrzej,
Paliwoda Roksana, Perek Karolina, Sęk Piotr, Swęd Emilia, Szczepanek Mariusz,
Szczygieł Weronika, Szincel Natalia, Śpiewak Łukasz, Tokarz Wojciech, Urbaniak
Artur, Wasilewski Dominik, Wysocka Karolina

18.04.2007
Po zamocowaniu rusztowań - założenie siatki maskującej między
boiskiem a kościołem.
13.05.2007
Uroczystość 1. Komunii. Tym razem przystąpiły następujące dzieci:
Artur Bartoszek, Konrad Bąk,Dominika Pieniek, Marcin Chwist, Mateusz
Doligalski, Monika Górnik, Michał Jankowski, Dawid Kalbarczyk, Kasper
Kazienko, Joanna Kłębek, Sebastian Kłębek, Sybilla Krzemińska, Monika Madalyr,
Adam Malitowski, Martyna Mikulska, Paulina Nadolska, Angelika Ratajska, Piotr
Sandner, Sebastian Skraskowski, Michał Szewczyk, Magdalena Tylkowska, Jakub
Wojciechowski.

16.05.2007

Renowacja krzyża przy głównym wejściu do kościoła (oczyszczenie
impregnacja). Na krzyżu odsłoniliśmy datę - rok 1913. [Bancarzewski,
Błażusiak]
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09.06.2007
Misje Parafialne prowadzone przez oo. Oblatów
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MODLITWA PO KAZANIU:
KAPŁAN: O Jezu, Ojcze Miłosierdzia, staję przed Tobą z sercem skruszonym, aby
polecić Ci moją ostatnią godzinę i wszystko, co mnie po niej czeka:
Gdy nogi moje już niezdolne będą do żadnego ruchu i przez to wskażą, że zbliża się
koniec mojego pobytu na tym świecie, wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy me drżące ręce, niezdolne już będą objąć Twój krzyż, wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy me gasnące oczy jeszcze raz spojrzą na Twój krzyż, wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy me drżące usta, po raz ostatni wypowiedzą Twe czcigodne Imię, wtedy Jezu
Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy me zbielałe policzki, przerażą otaczających mnie, a czoło pokryte potem
wskaże bliski już koniec, wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
*

Gdy me uszy zamknięte będą dla mowy ludzkiej, a otworzą się niebawem, by
usłyszeć Twój głos, który wypowie nade mną wyrok nieodwołalny, wtedy Jezu
Miłosierny: ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy uronię me ostatnie Izy, zechciej je przyjąć, jako ofiarę przebłagalną, bym
umarł jako człowiek pokuty. W owej przerażającej chwili o Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy moi bliscy i przyjaciele smucić się będą z mego cierpiącego stanu i będą za
mnie zanosić modlitwy do Ciebie, wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy w trudnościach ostatniej mej walki, wzdychać będę, wtedy Jezu miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy dusza moja opuszczać będzie ten świat, a pozostanie me zimne i zdrętwiałe
ciało, przyjmij te rozłąkę mego doczesnego bytu jako hołd złożony Twemu Boskiemu
Majestatowi i wtedy Jezu Miłosierny:
ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ.
Gdy wreszcie ma dusza stanie przed Tobą i po raz pierwszy oglądać będzie
nieśmiertelną jasność Twej wspaniałości, wtedy nie odtrącaj jej od Swego oblicza, ale
przyjmij ją na łono Twego miłosierdzia, bym mógł wychwalać Cię wiecznie, wtedy
Jezu Miłosierny:
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ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ. Módlmy«się:
O Boże! Przeznaczyłeś nam śmierć, a jej godzinę przed nami zakryłeś, + daj, bym
każdy dzień mego życia spędził według sprawiedliwości * i w Twojej miłości opuszczał
ten świat, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
PLAN MISJI ŚWIĘTEJ:
Niedziela 10.06.2007
Msze św. z kazaniami misyjnymi
Poniedziałek 11.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
16.00 Msza św. dla dzieci z kazaniem.
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym. Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla
rodziców i małżonków.
Wtorek 12.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
10.00 Msza św. dla chorych i starszych parafian z sakramentem namaszczenia i
błogosławieństwem Lourdzkim.
16.00 Msza św. dla dzieci z kazaniem.
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym. Po wieczornej Mszy św. nauka stanowa dla
młodzieży męskiej i żeńskiej począwszy od klas gimnazjalnych.
Środa 13.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
16.00 Msza św. dla dzieci z kazaniem.
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
Czwartek 14.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
18.00 Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne z kazaniem misyjnym.
Piątek 15.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych.
Sobota 16.06.2007
8.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
16.00 Msza św. dla rodziców z dziećmi do lat sześciu i błogosławieństwo.
18.00 Msza św. z kazaniem misyjnym.
Po Mszy św. nabożeństwo Maryjne.
Niedziela 17.06.2007
Msze św. z kazaniami misyjnymi.
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Pro memoria
W roku Pańskim 2007, gdy najwyższym Pasterzem Kościoła
Katolickiego był Ojciec Święty Benedykt XVI, w trzecim roku jego
pontyfikatu, Prymasem Polski był ksiądz Kardynał Józef Glemp, gdy na
stolicy diecezji zasiadał ksiądz Biskup Jan Wieczorek, a posługę Proboszcza w
Zabrzu w parafii pod wezwaniem „św. Antoniego” pełnił ksiądz Janusz Gnat,
odbyła się MISJA ŚWIĘTA w dniach od 09 czerwca do 17 czerwca 2007
roku, którą przeprowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z
Kędzierzyna- Koźla:
o. Antoni Walisko i o. Maksymilian Wendelberger.
W czasie misji świętej wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, które
rozbrzmiewało w świątyni pod wezwaniem „św. Antoniego”,
a głos dzwonu pokutnego wzywał nas do nawrócenia i przemiany życia.
Od 11 do 13 czerwca swoją misję przeżywały dzieci i młodzież
z naszej parafii.
We wtorek razem z chorymi przybyłymi do kościoła, modliliśmy się o
łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniach dla wszystkich naznaczonych krzyżem. Im
też udzieliliśmy w sposób uroczysty Sakramentu Chorych
i błogosławieństwa na sposób Lourdzki.
W środę przygotowywaliśmy się do godnego i dobrego przeżycia
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sakramentu pojednania, by w pełni przeżyć misję świętą.
W czwartek uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa w Eucharystii, dziękując
Mu szczególnie za dar kapłaństwa i prosząc o nowe liczne
i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.
W duchu ekspiacji, przepraszaliśmy Boga za wszystkie grzechy nasze
i całego świata.
W piątek wieczorem zanosiliśmy modlitwy w intencji drogich nam
Zmarłych.
W sobotę po południu odbyło się spotkanie z rodzicami i ich małymi
dziećmi, a wieczorem, zawierzyliśmy całą parafię Niepokalanej Matce Boga i
naszej najlepszej Matce.
W niedzielę 17 czerwca 2007 r. staliśmy przy krzyżu misyjnym, by
dziękować Stwórcy za duchowe zwycięstwa łaski Bożej w nas, oraz prosić o
siłę do wytrwania w dobrych postanowieniach.
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będzie wieczna chwała
i cześć, i uwielbienie na wieki wieków. Amen
Podpisali:
Ks. Proboszcz Janusz Gnat
omi

O. Antoni Walisko omi O. Maksymilian Wendelberger
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28.07.2007 - 03.08.2007
Malowanie dachu świątyni.
Rada Parafialna stwierdziła, że dach wymaga malowania, aby nie zaczął
rdzewieć. Zakupiono odpowiednie farby (tu podpowiadał p. Figas),
zorganizowano ekipę, i rozpoczęto prace. Najpierw szorowanie dachu
detergentami, a potem dwukrotne malowanie.
Na zakończenie prac wypisano na dachu datę, a parafianie obieceali że
przez najbliższe 10 lat nie trzeba będzie dachu malować.

Pomalowane także blachy na wieżyczce plebanijnej, oraz zakończenia
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dachu.
03.10.2007
Silne wiatry powyginały rusztowanie, na którym zawieszona była siatka
chroniąca kościół przed piłkami z boiska. Trzeba było wzmocnić
konstrukcję. (p. Bancarzewski i Błażusiak)
10.12.2007
Przed zimą trzeba było wyremontować rynny na plebani, nad klatką
schodową, bowiem w czasie roztopów, przesiąkała woda z rynien do
wnętrza plebani.
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