ANNO DOMINI

2009
„Bądźmy świadkami
miłości”

11.02.2009
Dzień chorych obchodzony uroczyście w Domu Opieki oo. Kamilianów.
Po Eucharystii, i sakramencie chorych, posiłek oraz radosne
przedstawienie w wykonaniu pensjonariuszy i kadry.

01.03.2009
Zakończenie rekolekcji
wielkopostnych parafialnych.
Prowadzący: o. Hiob z Chorzowa
Rekolekcje szkolne: Diakon Daniel
i brat Tytus z Panewnik
Harmonogram
6.30 Sakrament pokuty
7.00 Eucharystia z homilią
8.00 Śniadanie
8.30 Nauka dla szkoly podstawowej
10.00 Nauka dla szkoły gimnazjalnej
11.30 Nauka dla szkoly średniej
13.00 obiad
16.00 Sakrament Pokuty
17.00 Eucharystia z nauką
01.04.2009
Zmiana oświetlenia w kościele. Lampy halogenowe, które dotychczas
świeciły w kościele, stwarzały wrażenie hali fabrycznej, i pobierały dużo

energii. Zdecydowaliśmy zawiesić żyrandole z energooszczędnymi
żarówkami. Kilka miesięcy trwało poszukiwanie odpowiednich
żyrandoli, takich które będą się nadawały do wnętrza kościoła.
Pozostawiono starą instalację do lamp halogenowych, przełączono ją
jednak na przekaźniki sterowane pilotem, przydaje się na uroczystości,
takie jak Wielkanoc, Boże narodzenie.

04.04.2009
w Kościele św. Anny o godz.
14.00 przyjęto do służby
lektorskiej naszych
ministrantów: Macieja
Ziarkowskiego oraz Krystiana
Bernackiego

09.04.2009
Msza Krzyżma w katedrze z naszymi ministrantami
15.04.2009
Emaus parafialny z ministrantami: Kraków Łagiewniki, Lanckorona,
Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice
30.04.2009
Święcenia o. Idziego Soroburskiego.
Zaprawdę niezbadane są wyroki boskie. Ojca Idziego poznałem jako

młodzieńca zaangażowanego w działalność grupy młodzieżowej na
parafii św. Krzyża w Zabrzu, gdzie byłem wikarym. Mimo iż terytorialne
należał do par. św. Antoniego, przychodził na Msze i modlitwy do św.
Krzyża. Po 3 letnim pobycie w par. św. Antoniego (Gliwice Wojtowa
Wieś), przyszedłem do św. Antoniego jako proboszcz – i będę mógł się
cieszyć z jego kapłaństwa.

02.05.2009
Prymicje o. Idziego
Soroburskiego –
większość parafian
włączyła się w
przygotowania do tej
uroczystości.

10.05.2009
Uroczystość 1. Komunii św. Coraz mniejsze roczniki, jednak dalej część
dzieci z parafii św. Anny (7). Oczywiście za zgodą tamtejszego

Proboszcza .
Bentkowski Bartłomiej, Bieniek Edyta, Chwist Paweł, Chwist Piotr, Chyliński
Łukasz, Janik Mariola, Jaroń Wiktoria, Kirpsza Daria, Kosobucka Anna, Kuska
Agnieszka, Maj Denis, Nadolski Adrian, Potyka Łukasz, Radomska Sandra,
Szczepański Mikołaj, Szymanik Łukasz, Ujazdowski Jakub, Wieczorek Daniel

13.05.2009
Po Mszy świętej - spotkanie w ogrodzie na grilu w ramach świętowania
białego tygodnia.
11.06.2009
Uroczystość Bożego Ciała
22.06.2009
Rocznica Kapłaństwa świętowana na zjeździe kursowym w Holandii u
ks. Joachima Skiby. Dalej nie mogę uwierzyć, że zbliża się jakiś jubileusz
(25). Kolejne nowe wrażenie – to zupełnie nowy sposób prowadzenia
życia parafialnego, małe grupy, żyjące wśród nie wierzących, lub innych
wyznań. Parafianie – to mieszanka Europejczyków i Azjatów. Zresztą,
różnorodność widoczna jest w tym kraju na każdym kroku.
Pięknie przygotowana liturgia, homilia w dwóch językach. Kościół jest
wielki , różnorodny, po prostu Chrystusowy, bez względu na to, gdzie
się znajduje.

Smutne obrazki – to pozamykane i pozamieniane na mieszkania budynki
kościołów.
15.07.2009
Wyjazd na kolonie z ministrantami, do 28.07.2009
18.08.2009
Wyjazd z ministrantami do Chorzowa, do wesołego miasteczka, oraz do
Pszczyny
15.12.2009
Modlitwa w intencji miasta Zabrze
19.12.2009
Opłatek liturgicznej służby Ołtarza z rodzicami.

