
STATYSTYKA DUSZPASTERSKA ZA 2013 ROK 
 
 2011 2012 2013 
Ogółem zostało ochrzczonych Dzieci 
                        w tym  – ze związków sakramentalnych 
                                     - ze związków niesakramentalnych 
                                                  Cywilnych bez przeszkody do śl. kość. 
                                                  Cywilnych z przeszkodą do śl. kość. 
                                                  Konkubinatów bez przeszkody do śl. kość. 
                                                  Konkubinatów z przeszkodą do śl. kość. 
                                     - panieńskich 
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Do I Komunii Św. przystąpiło Dzieci 
                                      w tym Wczesną Komunię Św. przyjęło Dzieci 

113 
3 
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9 
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Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło Osób 115 124 64 
Komunii Świętych rozdano 121.000 121.500 114,620 
Z Komunią Św. odwiedzono Chorych 
Sakrament Namaszczenia przyjęło Chorych ( dom + Dzień Chorych w k-le) 
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22+122 

Sakrament Małżeństwa zawarło par: 
                                      Konkordatowe śluby: 
                                      Po wcześniejszym cywilnym 
                                      Kanoniczne – tylko ślub kościelny 
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Zmarło Parafian 
                                      Dorosłych 
                                      Dzieci 
                                      Zaopatrzonych 
                                      Bez Sakramentów 
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Uczestnictwo w Mszach niedzielnych (liczenie wiernych - jesień) 2.970 2.636 2722 
 

KALENDARIUM WYDARZE Ń WAŻNYCH DLA NASZEJ PARAFII W 2013 ROKU. 
 

W Kościele Powszechnym był to czas ROKU WIARY oraz czas ustąpienia z urzędu Papieża Benedykta 
XVI i wybrania w jego miejsce Papieża Franciszka. W Kościele Diecezjalnym był to czas prac II Synodu 
naszej Archidiecezji oraz rozpoczęcia ROKU RODZINY. W Ko ściele Parafialnym działy się następujące 
wydarzenia:  
 

• 01 stycznia wprowadziliśmy nowy układ Mszy św. niedzielnych i w święta nakazane. Zainstalowano 
nową tablicę z godzinami Mszy św. oraz tablicę na nekrologi. 

 

• 24 lutego swoje 70 urodziny obchodził Ks. Rudolf Myszor – poprzedni proboszcz naszej Parafii.  
 

• 25 luty do 27 marca wielu Parafian przystąpiło do POSTU O CHLEBIE I WODZIE zaproponowanego 
przez Akcję Katolicką naszej Parafii.  

 

• 10 do 13 marca – rekolekcje wielkopostne o obrazie POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO 
prowadził Ks. Piotr Brząkalik – proboszcz z Szopienic.  

 

• 01 kwietnia 30-lecie kapłańskich święceń obchodził nasz Parafianin, Ks. Józef Gawliczek. 
 

• W maju modliliśmy się o urodzaje ziemskie a we wrześniu dziękowaliśmy za nie podczas Dożynek.   
 

• 11 maja nasz Parafianin, Mateusz Krupa przyjął święcenia diakonatu w Rybniku na Nowinach.  
 

• 12 maja 25-lecie kapłaństwa świętował wśród nas nasz Parafianin,  Ks. Zbigniew Kocoń a Ks. Diakon 
Mateusz wygłosił pierwsze kazanie w naszym Kościele. O. Paweł Ostrzałek obchodził 15-lecie święceń. 

 

• 29 maja Parafia otrzymała w darze od Górników KWK Jankowice rzeźbioną w węglu monstrancję, 
która po raz pierwszy była użyta dzień później, w uroczystość Bożego Ciała podczas procesji.  

 

• 01 czerwca – I ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę 
  



• 11. sierpnia – uroczyste wprowadzenie do naszej świątyni Relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego przez 
Siostry Służebniczki z Katowic Panewnik, gdzie posługiwał nasz krajan, śp. Ks. Marek Drogosz, 
którego 10 rocznicę śmierci w tym roku obchodziliśmy.  

 

• Sierpień/Wrzesień – prace malarskie. Odnowiona została dolna kaplica oraz salka nr 2 i obok kancelarii.  
 

• 15 września – uroczyste wprowadzenie do naszej świątyni Relikwii bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 
przez Siostry Loretanki z Warszawy, gdzie posługiwał śp. Ks. Marek Drogosz, który pisał pracę 
doktorską o tym Kapłanie.  

 

• Uroczyste otwarcie „Cafe Barbara”  czyli odnowionej biblioteki parafialnej wzbogaconej o czytelnię z 
darmową kawą lub herbatą do wyboru. Gościem Honorowym był redaktor Gościa Niedzielnego, Pan 
Franciszek Kucharczak, a od 13 października do końca bieżącego roku zarejestrowano ponad 250 osób 
w wypożyczalni.  

 

• Listopad/Grudzień - rozpoczęcie remontu nawy głównej kościoła:  
a/. prace murarsko – malarskie w celu przygotowania kościoła do planowanych zmian. 
b/. przeniesienie figury św. Barbary nad drzwi wejściowe do kościoła i dodanie tablicy z modlitwą    
     górników do swojej patronki. 
c/. budowa ołtarza „Maryja i Święci” z nowymi obrazami naszej Patronki, św. Barbary oraz bł. Jana  
     Pawła II 
d/. uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowego ołtarza „Maryja i Święci” i obrazu św. Barbary,  
     zawierzenie naszej Patronce Parafii i Stanu Górniczego oraz ofiarowanie kilofka emeryckiego   
     przez emerytowanego Metropolitę Katowickiego, Ks. Abpa Seniora Damiana Zimonia   
     04.12.2013 r. o 12.00 

 

• Zakończyliśmy kolejny rok Wieczystej Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Stale 
wzbogacamy zasób modlitewników do wykorzystania podczas osobistej modlitwy.  

 

• Zakończyliśmy kolejny rok wydawania żywności w programie PEAD z Unii Europejskiej przez Caritas. 
Póki co akcja na następny rok jest wstrzymana.  

 

• Zakończyliśmy pierwszy rok działalności RODZIN WSPARCIA, które w ilości 42, co miesiąc 
przekazywały Rodzinom wspieranym środki finansowe oraz dar modlitwy.  

 

• Wsparliśmy modlitewnie i finansowo Parafię w Jaśkowicach, gdzie spłonął dach kościoła, dwukrotnie 
budowę kościoła na Wrębowej w Biertułtowach, raz budowę kościoła w Jankowicach –Michałkowicach 
dzieła misyjne Księży Salezjanów, Siostry Służebniczki i Siostry Loretanki oraz Urszulańską Szkołę w 
Rybniku, naszą Siostrę Annę Kuniszyk pracującą na misjach w Boliwii, Ks. Wojtka Grzesiaka 
organizującego misję medyczną w Paragwaju oraz naszych Parafian z ul. Pośpiecha po pożarze dachu. 

 
Parafianie z Osiedla Południe cieszą się nowymi schodami wiodącymi na plac kościelny, o które sami zabiegali 
i je wyprosili w swojej Spółdzielni Mieszkańców. Dziękujemy też SM za remont uszkodzonych przęseł 
ogrodzenia placu kościelnego od strony sklepu meblowego, ale martwimy się, ze tuż po tym remoncie 
chuligani zniszczyli kolejne przęsła od strony północnej i zachodniej. Wiele zwykłej ludzkiej życzliwości i 
dobroci doświadcza nasza Wspólnota Parafialna i to buduje i podtrzymuje nadzieję w chwilach zniechęcenia. 
Wszystkim za wszelkie dobro pomoc i życzliwość – „Bóg zapłać”   
 Kiedy patrzymy ku przyszłości i polecamy ją Bożej Opatrzności myślimy min o kontynuacji prac 
związanych z remontem i malowaniem nawy głównej kościoła, które rozpocznie się 10 marca, modlimy się za 
naszego Ks. Diakona Mateusza, który posługuje w Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie i przygotowuje 
się do święceń prezbiteratu 17 maja, dziękujemy Panu Bogu za budowniczego naszego kościoła, Ks. 
Bronisława Paprotnego, który w sierpniu 2014 roku będzie obchodził 80-te urodziny, chcemy pielgrzymować 
do Włoch w kwietniu, na kanonizację Jana Pawła II oraz w sierpniu. Jesteśmy też otwarci na dary, które Boża 
Opatrzność dla nas przygotuje, a których nie jesteśmy w stanie dziś, u progu Nowego Roku,  przewidzieć.  
Boże błogosław Kościół Święty, naszą Ojczyznę i naszą Wspólnotę Parafialną! Amen! 


