ANNO DOMINI

2010
„W Komunii z
Bogiem”

12.02.2010
Zimowy wyjazd na ukrainę (do 16.02)
24.02.2010
Pielgrzymka do Krakowa ze służbą Liturgiczną
03.03.2010
Remont placu kościelnego, po zimie zapadła się duża część w czasie
odśnieżania. Tym razem parafianie wykonali fachowo – podsypka,
ubijanie, żwir, itp. Powinno wytrzymać długie lata.
(remont trwał do 25.03)

15.03.2010
Rekolekcje szkolne dla
podstawówki, gimnazjum
i szkół średnich prowadzą o.
Franciszkanie

18.03.2010
Bierzmowanie w parafii św. Krzyża.
Bąk Anna, Bernacki Krystian, Bujak Anna, Chylińska Monika, Fert Weronika,
Goch Mariusz, Golka Aleksandra, Golka Michał, Jabłecka Nikola, Jankowska
Patrycja, Jarosz Mateusz, Kitel Mateusz, Madej Kamil, Malkowski Roger,
Miszczuk Aneta, Nowak Diana, Ostrowski Ryszard, Paszka Aleksandra, Pierzchała
Katarzyna, Swęd Mariusz, Szkodny Krystian, Turowska Martyna, Tylkowski
Krzysztof, Woźniak Łukasz, Wójcik Marcin, Ziarkowski Maciej, Zielińska
Roksana, Zychowicz Aleksandra

23.03.2010
Dalszy ciąg prac przy
remoncie placu, przed
kościołem. Do
Wielkanocy zdążymy.

01.04.2010
Wielki czwartek w katedrze
09.04.2010
Emaus parafialny - Kraków Łagiewniki, Tyniec. Nie spodziewałem się,
że tak będzie mi dobrze w tym miejscu. Miłosierdzie Boże nie zna granic.

26.04.2010
Renowacja podłogi w
kościele cyklinowanie,
wyrówanywanie
dziur, malowanie,
nowe dywany (do
30.04) wykonanie,
wraz ze sprzątaniem
kościoła - rodzice
dzieci 1. komunijnych
09.05.2010
Uroczystość 1. Komunii. Jest to pierwsza grupa, której przygotowanie
rozpocząłem w 1 klasie podstawówki, poprzez co miesięczne spotkania
na Eucharystii w intencji „O powołania do służby w Kościele”, wraz z
homilią. Mimo tego „utrudnienia”, dalej 3ka dzieci jest z parafii św.
Anny.
Bancarzewska Patrycja, Budka Marcin, Cichy Karolina, Cyran Emilia, Felisiak
Hubert, Grelowska Sandra, Gretkierewicz Anna, Kochańska Nicole, Kowalski
Patryk, Maczioch Katarzyna, Malitowska Anna, Michalik Patrycja, Sapieszko
Mateusz, Stępień Nikola, Suchanek Julia, Wawrzos Adam, Wojciechowski Adam,
Zadrożny Daria

22.05.2010
Modlitwa za miasto Zabrze.
Wypada wyjaśnić skąd się wzięło to dzieło. Grupa przedstawicieli
wspólnot zabrzańskich (m.in. Oaza Rodzin, Odnowa w Duchu św)
szukała kościoła, gdzie można by zapraszać mieszkańców Zabrza na
Adorację Najśw. Sakramentu i Eucharystię za Zabrze i Zabrza. Podjąłem
to ryzyko (nie wiedziałem czy nie będzie z tego powodu problemów),
myśląc, iż modlitwa jest naszym powołaniem i dla chcących się modlić,
kościół ma być otwarty.
Rzeczywiście, regularnie co miesiąc (poza wakacjami) spotykamy się w
każdy drugi wtorek miesiąca, o godz. 19.00 na Adoracji Najświętszego
Sakramentu, po której któryś z kapłanów zabrzańskich lub okolic
sprawuje Eucharystię.

Kolejnym owocem tych spotkań jest post w intencji odnowy i nawrócenia
mieszkańców Zabrza, podejmowany przez uczestników tych spotkań.
Wspólnie podjęli też decyzję (wniosek proboszczów zabrzańskich) aby
przez kilka miesięcy spotkania miały miejsce w różnych kościołach
Zabrza, co szczególnie mnie ucieszyło (Duch wieje kędy chce).
13.06.2010
25 lat kapłaństwa w parafii połączone z odpustem parafialnym.
Przeleciało jak kilka dni. Wypada tylko dalej prosić o bożą pomoc w
pracy duszpasterskiej, resztę zostawmy Panu.

14.06.2010
25 lat kapłaństwa w Rudach Raciborskich
28.06.2010
Kolonie Z Bogiem i Maryją (Wrzosowo) (do 13.07)
16.08.2010
Odwiedziny ks. Wojciecha z Ukrainy
28.08.2010
Spotkanie po kolonijne
12.10.2010
Msza za Zabrze
15.10.2010 - 19.10.2010
Wyjazd na poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej w Połupanówce
(Ukraina). W czasie rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez
księdza Wojciecha Bukowca, ujawnił się jego pomysł na postawienie na
Ukrainie stacji Drogi Krzyżowej, która łączyłaby kościół polski i
ukraiński, katolicki, prawosławny i grekokatolicki. W ramach składki z
okazji rekolekcji zebraliśmy ponad 5000 zł, co przy średniej kolekcie
niedzielnej wielkości 700 zł, stanowiło realny znak wsparcia naszych
parafian dla tej
inicjatywy.
Sama uroczystość
niestety nie obyła się
bez zgrzytów.
Przedstawiciele
Kościoła
Prawosławnego i
Grekokatolickiego
przypomnieli sobie o
dawnych animozjach
i dzięki temu biskupa
grekokatolickiego nie
było na
uroczystościach.
Mimo to widok wspólnie modlących się duchownych i wiernych
kościołów Katolickiego i Prawosławnego przypomina dobitnie o

wezwaniu Chrystusa „Jedno bądźcie”.
27.11.2010
Pomysłem kilku parafian było rozpoczęcie budowy szopki, zadaszenia
które w czasie letnim służyć ma do spotkań, a w czasie świąt Bożego
Narodzenie - jako szopka. (zakończenie prac 6.12)

20.12.2010
wielkie odśnieżanie dachu kościoła
24.12.2010
Wigilia w Stacji Ratownictwa Górniczego.
Każdego roku spotykam się z ratownikami
w czasie wigilii. Modlitwa, życzenia,
kolacja, i rozmowy, rozmowy…

