ANNO DOMINI

2008
„Otoczmy troską
życie”

17-21.01.2008
Wyjazdy Służby Liturgicznej w ramach odpoczynku po ciężkim czasie
kolędowym. Odwiedziliśmy Jamnę, ośrodek dominikański, gdzie
spotkaliśmy o. Jana Górę, Kraków, Tuchów - sanktuarium Maryjne.
Udało się także zorganizować 1 dniowy wypad do Pragi.
07.02.2008
Kolejne rekolekcje
Wielkopostne.
Ponieważ szkoła podstawowa
jest w likwidacji - zmniejsza się
ilość dzieci. Rekolekcje
prowadzi w tym roku ks.
Wojciech Bukowiec, kapłan
pracujący na Ukrainie. Zarówno
dzieci jak i dorośli z ogromnym
zangażowaniem słuchali jego
nauk, płynących rzeczywiście z
głębi kapłańskiego serca.

01.03.2008
Kolejny raz ministranci startują w
rozgrywkach piłkarskich.

07.04.2008

Bierzmowanie w parafii św. Krzyża, przygotowaniem prób zajął się ks.
Piotr Rochoń. Do bierzmowania przystąpiło z naszej parafii 18 uczniów:
Bancarzewski Dawid, Barucha
Marcin, Becmer Lena, Cichoń
Sandra, Fojcik Grzegorz, Janas
Krzysztof, Karasiewicz Michał,
Kladziwa Karolina, Klój Kamila,
Kosik Marcin, Mazur Piotr, Mydlarz
Jan, Studzińska Karolina, Szpiech
Kamil, Szymanik Paweł, Zachara
Katarzyna, Zajączkowski Michał,
Zychowicz Maciej

05.06.2008
Tynkowanie ściany garażowej przy plebani (Błażusiak, Gretkierewicz)
10.04.2008
Diakonat br. Idziego Soroburskiego w
Panewnikach.
Może doczekam się kolejnego
kapłana, który będzie się do mnie
przyznawał…
Pojechaliśmy tam autobusem,
ministranci, marianki, rodzina,
parafianie. Uczestniczyliśmy we Mszy
św. oraz w poczęstunku.

11.05.2008
Uroczystość 1. Komunii św. Jedynie 16 dzieci, z czego 7 spoza parafii

(św. Anna, Krzyż). Są to: Coch Julia, Filipiak Piotr, Jamnicka Martyna,
Kaczmarek Kamila, Krzyworoński Piotr, Michalak Agnieszka, Mróz Daria,
Pabianek Anna, Ptak Justyna, Ratajski Daniel, Skowroński Dawid, Sosnowska
Klaudia, Stern Daria, Wawrzos Andżelika, Żmijan Sandra, Żmuda Kinga

23.05.2008
W sanktuarium w
Ludźmierzu widziałem
symboliczną bramę. Podobną
z dzwonkiem postawiliśmy w
ogrodzie. Ponownie pomogła
rodzina ks. Bukowca

24.05.2008
Rozsypywały się lampy przy stacjach drogi
krzyżowej. Masa plastyczna ze starośći się już
kuszyła. We własnym zakresie wykonano nowe,
metalowe rurki i zamocowano w nich oprawki (p.
Lempek).

07.06.2008

Spotkanie wspólnoty braci zmartwychwstańców. Jest to wspólnota
mężczyzn, którzy pod przewodnictwem o. Zmartwychwstańców
spotykają się w różnych miejscach na modlitwie, oraz słuchaniu Słowa
Bożego. Trafili oni do naszej Parafii, dzięki p. Zamkowskiemu, który od
kilku lat należy do tej wspólnoty.

15.06.2008
Odpust Parafialny z udziałem o. Idziego (neoprezbitera) oraz oo.
Franciszkanów. Szczególnie „rzucał” się w oczy, kulejący rektor
seminarium franciszkańskiego, a słowa jego z homilii, trafiały równie
mocno do uszu słuchaczy.
06.08.2008
Remont obrazu na suficie kościoła.
Malowidło wykonane w czasach ks.
Czernika, na worku foliowym.
Ponieważ odkleiło się od sufitu
zamontowaliśmy dodatkową płytę, na
której naklejono oczyszczony obraz, a
samą płytę przykręcono do sufitu.
Remont przeprowadziła ekipa górników
pod kierownictwem p. Tokarza.

28.09.2008

Pierwszy raz zdecydowałem się na oficjalne przedstawienie kandydatów
do bierzmowania (promocję), parafianom, na rozpoczęcie ostatniego roku
przygotowań. W czasie Mszy św. o godz. 11.00 w niedzielę, byli po kolei
wywoływani, wychodzili przed ołtarz i wspólnie złożyli przyżeczenie
godnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu.

05.12.2008
Antonika odwiedziła telewizja śląska.
Nakręcili kolejny odcinek filmu o zabytkach
zabrzańskich. Został on wyemitowany w
kablówce. Co najważniejsze pozostała płyta
dvd z tym filmem, i wieloma ciekawymi
informacjami o zabytkach naszego kościółka.

