Pomóż zbudować
na Śląsku
kościół dla Mszy św.
wszech czasów!
„KTÓRZY WE ŁZACH SIEJĄ, ŻĄĆ BĘDĄ W RADOŚCI” –
jakże trafnie te słowa oddają działalność misjonarzy! I oto
w latach 90. XX wieku na ziemię śląską przybył misjonarz,
żeby naszej Ojczyźnie przynieść skarby utracone po
II Soborze Watykańskim – Mszę św. wszech czasów oraz
nieskażoną doktrynę Kościoła katolickiego – i założył
kaplicę Bractwa Św. Piusa X. Początkowo znajdowała się
w Katowicach, potem została przeniesiona do Chorzowa.
Ziarno rzeczywiście było rzucane we łzach, ale siewcy nie zrażali się. Przez kilkanaście lat
liczba wiernych Bractwa Św. Piusa X na Śląsku nie przekraczała 30 osób, jednak mniej więcej od
2014 r. ta liczba zaczęła coraz szybciej rosnąć – pojawiły się młode rodziny z małymi dziećmi,
młodzież… W krótkim czasie do kaplicy zaczęło uczęszczać ponad 150 osób, pragnących regularnie
korzystać z posługi tradycyjnie uformowanych kapłanów.
Dla naszej wspólnoty jest to oczywiście powód do radości, ale i troski. Kaplica, którą
wynajmujemy, jest za mała, żeby pomieścić wszystkich wiernych; lokal nie daje możliwości dalszej
rozbudowy, a ponoszenie wysokich kosztów wynajmu jest po prostu niegospodarnością.
W lutym 2020 r. rozpoczęliśmy więc modlitwę do św. Jacka Odrowąża, patrona Ziemi
Śląskiej i archidiecezji katowickiej, prosząc go o pomoc w znalezieniu dogodnego miejsca, w
którym mogłaby się znaleźć już nie tylko kaplica, ale również przeorat, a jeśli Bóg pozwoli – także
dom rekolekcyjny; miejsca, w którym mogliby na stałe zamieszkać księża Bractwa i otaczać
duszpasterską troską coraz większą grupę wiernych oraz rozszerzać tradycję katolicką na Ziemi
Śląskiej.
Święty Jacek wstawił się za nami. Za pośrednictwem i przy wsparciu jednego z wiernych
nawiązaliśmy kontakt z życzliwym nam właścicielem działki, która spełnia nasze wymogi
i oczekiwania. Może na niej powstać kościół, przeorat oraz dom rekolekcyjny!
Działka jest położona w Świętochłowicach, w dzielnicy Piaśniki, na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Skałka”. Jej cena wynosi 1150000 zł. Cena jest wysoka, ale właściciel zaproponował
dogodne warunki kupna oraz spłaty.

Zwracamy się do wszystkich życzliwych osób, którym zależy, aby tradycja katolicka
rozwijała się na Ziemi Śląskiej i w naszej Ojczyźnie, aby wsparli to Boże dzieło.
Obecna sytuacja, kiedy Msze św. są odwoływane (np. w Gliwicach) dobitnie pokazuje,
że takie miejsca są potrzebne. Katolicy skupieni na Śląsku wokół różnych ośrodków, w których
sprawuje się Mszę św. wszech czasów, mogliby właśnie w naszej kaplicy znaleźć nieskrępowany
dostęp do Mszy św. i Komunii św.
Prosimy zatem wszystkich o modlitwę do św. Jacka Odrowąża o jego dalsze wstawiennictwo
w tym dziele, a także o pomoc <nansową oraz wszelką inną. Prosimy również o przekazywanie tej
informacji dalej. Wierzymy, że wspólnymi siłami i z Bożą pomocą uda się osiągnąć pierwszy etap
naszego celu – zakupić działkę!
Prosimy o wpłatę na konto naszej Fundacji KONIECZNIE z dopiskiem: Działka
w Świętochłowicach, tytułem darowizny.
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