publikowane w gazetce paraﬁalnej jak i zapowiadane
w ogłoszeniach paraﬁalnych. Miejscem spotkań
Kręgu jest salka katechetyczna.
Co robimy na spotkaniach? Spotkanie rozpoczynamy
od zapalenia świecy- symbolu Ducha św. Odmawiamy wspólną modlitwę prosząc o światło w prawidłowym rozumieniu Słowa Bożego. Odczytujemy
fragment Pisma św. ( najczęściej jeden rozdział) i
rozpoczynamy rozważać jego treść. Nad całością
czuwa ksiądz prowadzący, on nadaje kształt i kierunek rozmowy, dyskusji, tłumaczy uwarunkowania
historyczne, polityczne, zwyczajowe panujące w
owych czasach. Staramy się przenieść sens przesłania na nasze życie codzienne. Spotkanie kończymy
zgaszeniem świecy i przyjęciem błogosławieństwa
udzielanego przez księdza. W czasie spotkania, raz na
początku innym razem na końcu, omawiamy tematy
artykułów do gazetki.
Co daje nam uczestnictwo w kręgu biblijnym? Pogłębiamy naszą wiedzę o wierze, bardziej zaczynamy
rozumieć Pismo św., codziennie do niego sięgamy,
staramy się je wcielać w nasze codzienne życie, nim
żyć i nim się dzielić. Dlatego też zrodziła się inicjatywa wydawania gazetki paraﬁalnej „Z Kluczewskiego
Wzgórza”. Pragnieniem naszym było przybliżenie
Słowa Bożego oraz propagowanie Bożej miłości do
nas. Stąd Ewangelia z komentarzem, życiorysy świętych, przykazania, uczynki miłosierdzia, sakramenty,
a także nasza historia chrześcijańska czyli historia
kościoła, kapliczki na naszym terenie. To informacja
o grupach działających przy paraﬁi, nasze udziały w
pielgrzymkach, rekolekcjach. Gazetka to również
intencje mszalne i ogłoszenia paraﬁalne. Każdy z
paraﬁan ma informacje co dzieje się w jego paraﬁi i
w czym może uczestniczyć, w co może się zaangażować. Krąg zbliża ludzi. Rodzi przyjazne relacje. Uczy
współdziałania w grupie, umiejętności dyskutowania, szanowania innych poglądów, otwierania się.

Wyzwala chęć służenia czy to w pisaniu artykułów,
czy to w asyście liturgicznej- czytanie modlitwy wiernych, śpiewanie psalmów, czy to prowadzenie różańca, rozważań drogi krzyżowej. To uczestnicy Kręgu
zainicjowali i stale prowadzą w każdy czwartek
przed Mszą Św. Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz
czytają fragmenty Dzienniczka św. Faustyny oraz
odczytują złożone intencje modlitewne. To uczestnicy Kręgu budują ołtarze wg wskazań ks. Proboszcza.
To członkowie Kręgu aktywnie podejmują Duchową
adopcję dziecka poczętego. Założyli Paraﬁalną księgę
adopcji duchowej, do której wpisują osoby podejmujące to dzieło. To członkowie Kręgu podjęli decyzję
modlenia się za ks. Andrzeja Mileja oraz ks. Marka
Łabudę przez całe swoje życie składając przysięgę i
oﬁarując Margaretkę. To członkinie Kręgu aktywnie
dbają o czystość bielizny liturgicznej i dekorację
kościoła, a także w kwestowaniu na rzecz zakupionych chorągwi, ﬁgurki Matki Boskiej Fatimskiej. Krąg
oﬁarował paraﬁi komplet Lekcjonarzy. Zadeklarował zakup tabernakulum do nowego ołtarza. To
członkowie Kręgu aktywnie uczestniczyli w remoncie salki, gdzie odbywają się spotkania Kręgu. To oni
troszczą się i zabezpieczają opał w salce.
W ramach Światowych Dni Młodzieży członkowie
aktywnie zaangażowali się w przyjęcie Hiszpanów.
Pomogli zorganizować piknik integracyjny ( pieczone
ziemniaki, ciasta). Twórcami Bramy Milenijnej, która
była na Pustyni Błędowskiej podczas ŚDM byli również członkowie Kręgu biblijnego. Olbrzymią radością jest dla nas działanie dla naszej wspólnoty. Wzajemnie sobie pomagamy, uzupełniamy się, a podjęte
inicjatywy mają charakter stały. Możemy na siebie
liczyć.
Ze szczerości serca, gorąco zapraszamy na nasze
spotkania. Dołącz do nas, niech twoje życie nabierze
nowego sensu. Razem łatwiej tworzyć dobro.
Agata

Jest Rada Paraﬁalna.
W dniu 19 lutego 2017 roku, decyzją księdza
proboszcza Marka Łabudy została powołana Rada
Paraﬁalna przy kościele Najświętszej Marii Panny
Nieustającej Pomocy w Kluczach. Podstawę jej
powołania stanowią przepisy rozporządzeń Diecezji
Sosnowieckiej. Przewodniczącym Rady jest Ks.
Proboszcz, członkami zaś osoby nie konsekrowane
spełniające określone w przepisach powyższych
regulacji kanonicznych wymogi.
„Rada parafialna jest ciałem doradczym nie instytucją podejmującą wiążące decyzje. Kościół jako instytucja hierarchiczna jest obowiązana stosować się do
określonych kanonów prawa kościelnego. To ks.
proboszcz odpowiada za działalność parafii przed

swoim zwierzchnikiem- biskupem diecezjalnym i to
on bierze pełną odpowiedzialność za podejmowane
decyzje”.
W 12- osobowym składzie rady znaleźli się: Czerwiński Stanisław, Dziura Adam, Gamrat Elżbieta,
Gawron Łukasz, Kargól Andrzej, Nowakowski
Wacław, Oleksy Aneta, Rosa Szymon, Stach Dorota,
Stawowski Zdzisław, Ściążko Kazimierz, Tomsia
Ryszard.
W związku z potrzebą dokumentowania życia Paraﬁi,
prace nad odtworzeniem jej 80 – cio letniego dorobku i bieżącym prowadzeniem, Ks. Proboszcz powierzył Januszowi Dziatłowiczowi, który od tego
momentu został oﬁcjalnym kronikarzem paraﬁi. Do

chwili obecnej Paraﬁa nie natraﬁła na jakiekolwiek
zapisy kronikarskie dotyczące historii.
Rada zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu w
dniu 20 lutego 2017 roku, celem zapoznania z bieżącymi problemami, zakresem wykonanych i podjętych na najbliższą przyszłość przedsięwzięć. Omówiono stan realizacji prac zwianych z przebudową
prezbiterium, ołtarza głównego, zakresem prac
remontowych pozostałej części kościoła i plebanii.
Ks. proboszcz Marek Łabuda wyczerpująco opowiedział o swych zamierzeniach na najbliższy rok,
koncentrując je głównie wokół ołtarza i prezbiterium. Wskazał również na pilną potrzebę przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych zniszczonego w
znacznej części dachu plebanii. Zaznaczył także iż
realizacja tych zamierzeń uzależniona jest przede
wszystkim od oﬁarności paraﬁan.
„Słów kilka na temat dotychczasowego przebiegu
prac modernizacyjnych i ich aktualnego stanu
zaawansowania. Projekt ołtarza został opracowany
przez pracownię artystyczną Stanisława i Zofii
Wywioł z Witeradowa. Będzie on utrzymany w
charakterze ala- barokowym, z charakterystycznymi
dla tego okresu łukami.
Państwo Wywiołowie są absolwentami Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Są też autorami pięknego
wnętrza kościoła Św. Maksymiliana w Olkuszu.
Zmiany w projekcie podstawowym modernizacji,
zostały wprowadzone przez komisję diecezjalną, pod
kierownictwem ks. Tomasza Zmarzłego z Sosnowca,
która bada i akceptuje podobne projekty pod względem zgodności wymogów liturgicznych z artystycznymi. Prace budowlane, rozpoczęto 9 stycznia 2017
roku, zaraz po święcie Trzech Króli. Dotychczasowy
ołtarz został częściowo rozebrany, figury apostołów:
Piotra i Pawła zostały zdjęte i zabezpieczone.
Zdemontowano betonowy, wyłożony zakonserwowanym kamieniem ozdobnym, krzyż z głównego ołtarza.
Stary obraz Najświętszej Marii Panny Nieustającej

Pomocy także zdemontowaliśmy i zabezpieczyliśmy.
Dla nowego ołtarza przewidzieliśmy nowy obraz NMP
NP., który powstaje także w pracowni artystycznej
Stanisława i Zofii Wywioł. Prace w prezbiterium
kościoła prowadzi pracownia artystyczna „Maxim-art.” z Mikołowa. Ołtarz będzie miał kształt frontu
kaplicy z dwoma filarami po lewej i po prawej stronie
z obrazem patronki NMPNP w środku. Poniżej nowe
tabernakulum, wykonane przez pracownię artystyczną, z którą ks. Proboszcz współpracował poprzednio.
Materiałem z którego powstaje ołtarz jest tzw.
„stiuk”. Jest to materiał zdobniczy w postaci tynku
szlachetnego, będący mieszaniną gipsu, wapienia,
drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwą do
formowania, szybko twardniejącą. Można ją barwić
na różne kolory i nakładać na podłoże (ściany i
elementy architektoniczne), gładzić i polerować po
wyschnięciu.
Prace postępują zgodnie z zamierzonym planem i jak
wszystkie prace artystyczne wymagają cierpliwości i
czasochłonnej troski o detale. Tu nie może być mowy
o pośpiechu. Wszystko musi być przemyślane i wykonane z najwyższą precyzją. Ponadto każdorazowo,
trzeba korelować postęp prac z wpływem środków
finansowych niezbędnych do ich prowadzenia. Optymizmem napawa fakt iż wiem, że mogę liczę na
hojność parafian i sponsorów.
Padają często pytania – dlaczego postanowiłem taką
radę powołać i dlaczego teraz? W Kluczach jestem od
niedawna, chciałem poznać środowisko, parafian –
osobiście, wniknąć w specyfikę parafii.. Wykorzystałem do tego kolędę, którą odbyłem już trzeci raz i w
wyniku bezpośrednich rozmów z wiernymi postanowiłem podjąć taką decyzję. Sądzę, że łatwiej będzie sprawować posługę kapłańską, mając bezpośrednie
wsparcie rady i ich głos doradczy, bo „Kościół”
tworzą jego wyznawcy, nie budowle. One są tylko
ziemskim znakiem istnienia „Kościoła” - zaznaczył
na spotkaniu ks. Proboszcz Marek Łabuda.
Zanotował: J.Dziatłowicz.

Dzienniczek św. Faustyny
- Pisz o Mojej dobroci co ci przyjdzie na myśl. Odpowiedziałam: jak to, Panie, a jak napiszę za wiele? – I
odpowiedział mi Pan: - Córko Moja, chociaż byś
mówiła naraz wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, to i tak nie wypowiedziałabyś za wiele, ale
owszem, dopiero byś w cząstce wysławiła dobroć
Moją - Moje niezgłębione miłosierdzie.
O mój Jezu, wkładaj Sam słowa w usta moje, abym
mogła Cię godnie uwielbiać.
- Córko Moja, bądź spokojna, czyń co ci każę. Myśl
twoja jest złączona z myślą Moją, więc pisz co ci na
myśl przyjdzie. Jesteś sekretarką Mojego Miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym

życiu. Tak chcę, pomimo wszystkich przeciwności,
jakie ci stawiać będą; wiedz, że upodobanie Moje nie
zmieni się.
W tej chwili pogrążyłam się w wielkim upokorzeniu
przed Majestatem Bożym. Jednak im więcej się
upokarzałam, tym więcej przenikała mnie obecność
Boża. (Dz 1605)

