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Działalność świeckich w Parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie
Streszczenie
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium określa świeckich jako wiernych nienależących do stanu duchownego lub
zakonnego. Zaznacza, że przez chrzest zostają włączeni w Chrystusa stając
się uczestnikami Jego potrójnej misji: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
Od zawsze są oni więc istotnym elementem Wspólnoty Kościoła. Można ich
nazwać mianem uśpionego olbrzyma, którego do życia, zaangażowania we
Wspólnocie Kościoła pobudza Sobór Watykański II. Podstawowym miejscem
działalności świeckich jest parafia. W niej, uczestnicząc w życiu konkretnych
wspólnot, włączają się czynnie w działalność duszpasterską i ewangelizacyjną.
Działalność świeckich zostaje ukazana na przykładzie wspólnot działających
w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie.
Jest to Parafia erygowana 8 grudnia 1980 roku, w której od początku rozwijały się liczne wspólnoty, przede wszystkim Rada Parafialna, która wspomaga
działalność duszpasterską i ekonomiczną Parafii. Obecnie wierni świeccy
mają możliwość zaangażowania się w działalności różnorodnych wspólnot.
Jedne z nich skupione są na modlitwie, wspierając działalność Parafii i całego
Kościoła (Żywy Różaniec, Ruch Pomocników Maryi, Apostolstwo Rodziny
Saletyńskiej, Bractwo Św. Antoniego, Bractwo Św. Archaniołów i Aniołów,
Wspólnota Godziny Świętej, Bractwo Eucharystyczne). Fundamentem innych
wspólnot jest ewangelizacja, apostolat i dzieła charytatywne (Akcja Katolicka,
Rycerstwo Niepokalanej). Sercem Parafii jest Liturgia, więc działają także
wspólnoty, które ją upiększają, mianowicie Służba Liturgiczna Ołtarza, Chór
Parafialny i Zespół młodzieżowy Opoka – Nowe Jeruzalem. Młodzież może
zaangażować się w szeroką działalność Ruchu Światło-Życie. Wszystkie
wspólnoty mają ustalone dni przeznaczone na wspólne Eucharystie i spotkania
formacyjne. Świecy angażując się w ich działalność dają świadectwo swojej
wiary stając się jednocześnie znakiem życia Parafii.
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Summary
The Second Vatican Council, in their Dogmatic Constitution on the Church
Lumen Gentium, describes the seculars as the faithful who belong neither to
the priesthood nor the religious state. It is emphasized that after the christening
the seculars are connected with Jesus Christ and become the participants of His
triple mission: hieratic, prophetic and royal. Therefore, they have always been
the essential element of the Community of the Church. They may be named ‘a
sleeping giant’, who can be awaken and involved in the life of the Community
only because of the Second Vatican Council. The main area of their activity
is their parish. In the parish, they can join with their particular community in
pastoral and preaching work.
Such an activity of the secular is presented in the example of the communities
working in the Parish of the Birth of the Blessed Virgin Mary in the Mijaczów
District, Myszków. This parish was founded on 8th December 1980 and from the
very beginning numerous communities have been developed there. Especially,
the Parish Council, which supports both the pastoral and economic activity of
the Parish. Nowadays, the secular faithful have a chance to get involved in the
work of various communities. Some of them are focused on prayer supporting
the work of the Parish and the entire Church (the Vivid Rosary, the Movement
of the Marian Assistants, the Apostolate of the Salette Family, the Brotherhood
of St. Anthony, the Brotherhood of St. Archangels and Angels, the Community
of the Holy Hour, the Eucharistic Brotherhood). The basis of the other communities is evangelisation, apostolate and charity work (Catholic Action, Militia
Immaculata). The heart of the Parish is Liturgy, so there are also communities
that make it more beautiful (the Service of the Altar Liturgy, the parish choir
and the youth band Opoka – Nowe Jerusalem. Moreover, the youth can get
involved in the action of the Light-Life Movement. There are particular days
for each community that are arranged for the meetings and common Eucharists.
The secular, engaged into all these activities, prove their faith and at the same
time, become the sign of the parish life.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, parafia, działalność świeckich, Myszków, Mijaczów
Keywords: The Catholic Church, parish, activity of the seculars, Myszków,
Mijaczów

144

Wstęp
Początków działalności świeckich w Kościele należy szukać już w Nowym
Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich i Listach, mowa jest o świeckich apostołach, którzy razem z kapłanami troszczyli się o zbawienie ludzi.
Jednakże to dopiero Sobór Watykański II wyraźnie zaakcentował ich obecność
we Wspólnocie Kościoła dają im możliwość zaangażowania się w posługę
i życie Kościoła.
Artykuł podzielony na dwie części wyjaśnia najpierw kim według dokumentów Kościoła jest świecki i jakie spełnia powołanie we Wspólnocie Kościoła.
Streszczając tę część, można powiedzieć, że bez świeckich, czyli osób nie duchownych, Kościół nie mógłby w pełni być sobą. Drugi rozdział wskazuje na
konkretne możliwości zaangażowania się świeckich w życie i posługę Kościoła.
Zostaje to dokonane przez opisanie działalności poszczególnych wspólnot
działających w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie, mianowicie: Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Rycerstwa Niepokalanej, Żywego Różańca, Ruchu Pomocników Maryi, Apostolstwa Rodziny
Saletyńskiej, Bractwa św. Antoniego, Bractwa św. Archaniołów i Aniołów,
Wspólnoty Godziny Świętej, Bractwa Eucharystycznego, Liturgicznej Służby
Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Chóru parafialnego i Zespołu Opoka – Nowe
Jeruzalem. Materiałem źródłowym dla tej części artykułu są własne członków
danej wspólnoty. Działalność danych wspólnot poprzedza krótki rys historyczny
i zarys charyzmatu wspólnoty.
Historia omawianej Parafii w Myszkowie-Mijaczowie „jest związana
z rozwojem miejscowości Mijaczów, a później dzielnicy w obrębie miasta
Myszkowa. W kształtowaniu się tej parafii niezwykle ważną okazała się kaplica funkcjonująca przy pałacu, czy też dworze, który uległ likwidacji w XIX
w. W kaplicy odprawiano msze św. dla okolicznej ludności, która oficjalnie
podlegała parafii w Mrzygłodzie, a później w Myszkowie”1. Wokół tej kaplicy,
której nadano w 1959 roku wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny2
powstał najpierw Wikariat Terenowy, a następnie 8 grudnia 1980 roku erygowana została parafia pod tym wezwaniem, której pierwszym proboszczem
został ks. Marian Kuzia3.
1 J. Durka, Historia powstania parafii w Myszkowie-Mijaczowie. W: Język doświadczenia religijne. T. VI. Red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska. Gorzów Wielkopolski 2014, s. 325.
2 Por. K. Miroszewski przy współpracy z J. Durką, M. Nitą i ks. J. Związkiem, Po obu stronach
Warty. Zarys dziejów Myszkowa. Myszków 2010, s. 465.
3 Por. J. Durka, Historia powstania parafii w Myszkowie-Mijaczowie…, s. 338.
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Rozpoczął on w 1990 roku budowę kościoła parafialnego. Po śmierci ks. Mariana Kuzi w 1995 roku budowę kościoła dokończył obecny proboszcz ks. Jan
Batorski. Kościół parafialny został uroczyście konsekrowany 10 września 2000
roku. Natomiast kaplica stała się od 1997 roku miejscem Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu.
1. Działalność świeckich w Kościele
W nauczaniu Kościoła wierni świeccy często określani są terminem „laikat”.
W strukturze Kościoła jest to jeden z podstawowych terminów. Jest to jednak
termin wieloznaczny. Początkowo, zgodnie ze swą etymologią, określał wszystkich członków Ludu Bożego. Kościół zaliczał do laikatu osoby czynnie w jego
życie4. Jednak dość wcześnie został on ograniczony do określenia „wspólnoty
wiernych nieduchownych”5, czyli wiernych świeckich.
Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
tak wyjaśnia kim są świeccy we Wspólnocie Kościoła: „Przez pojęcie «świeccy»
rozumie się tutaj wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele. Są to wierni, którzy
wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży, stawszy się na
swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa,
sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele
i w świecie” (LG 31). Wierni świeccy są zatem „pełnoprawnymi członkami
Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem”6.
Co więcej wierni świeccy zajmują miejsca w pierwszych szeregach Kościoła.
Papież Pius XII podkreślał ten fakt mówiąc, że świeccy nie tylko należą do
Kościoła, ale sami są Kościołem7.
Obecnie można określić wiernych świeckich mianem uśpionego olbrzyma,
którego stopniowo pobudza do życia Sobór Watykański II i wprowadzanie jego
wskazań. Śmiałą, ale prawdziwą tezą jest stwierdzenie, że bez świeckich Kościół
nie byłby do końca sobą, nie mógłby w pełni spełniać swojego zadania. Owszem
przez lata świeccy byli jedynie podmiotem wszelkich działań duszpasterskich Kościoła, tak od czasu Soboru Watykańskiego II świeccy stali się współpracownikami
duchownych w wypełnianiu podstawowego zadania Kościoła – ewangelizacji.
4 Paweł VI, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej (11 sierpnia 1971, http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/audiencje/ag_11081971.html [dostęp: 11. 05. 2017].
5 A. Scheuernmann, Der Laie in der Kirche, w: Apostolat und Familie, Festschrift für Opilio Kardinal Rossi. Red. H. Schambeck, Berlin 1980, s. 50.
6 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, 9.
7 Pius XII, Przemówienie do nowych kardynałów (20 lutego 1946), AAS 38 (1946), s. 149.
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Podstawowym polem tak rozumianego działania świeckich jest parafia, która
jest najbardziej bezpośrednim i widzialnym znakiem Wspólnoty Kościoła. To
parafia zbiera wiernych w pierwszą wspólnotę. Jako taka uczy życia liturgicznego, podtrzymuje i ożywia wiarę, pobudza do praktykowania miłości bliźniego,
dopełnia katechezy szkolnej. Parafia jest miejscem zjednoczenia wiernych oraz
znakiem i narzędziem powołania wszystkich ludzi do życia w komunii8.
W każdej parafii działają liczne wspólnoty zrzeszające dzieci, młodzież i dorosłych. Duchowość i pole działalności tych wspólnot jest różnorodne. Jedne z nich
opierają się wyłącznie na ewangelizacji i uświęcaniu inne dążą do ożywienia
duchem chrześcijańskim współczesnego świata, jeszcze inne skupiają się na
dziełach miłosierdzia9, inne natomiast zaangażowane są na rzecz wzrostu i troski
o powołania kapłańskie i zakonne, bądź oparte na modlitwie, kontemplacji i życiu
sakramentalnym10. Wszystkie one, aby być prawdziwie katolickimi i spełniać
swoje fundamentalne założenia mu działać w łączności z hierarchią kościelną.
Spójrzmy, jak działalność świeckich wygląda w praktyce. Przyjrzymy się
teraz ich zaangażowaniu we wspomniane we wstępie wspólnoty istniejące
w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie.
2. Obecnie działające wspólnoty w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Myszkowie-Mijaczowie
2.1 Rada Parafialna
Rada Parafialna jest organem prawnym lub administracyjnym parafii. Wyróżnia się dwa typy rad parafialnych: Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną.
Rada Duszpasterska, w skład której wchodzą księdza pracujący w parafii i wybrani świeccy, stanowi głos doradczy wobec decyzji proboszcza11. Zadaniem tej
Rady jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.
W każdej parafii powinna istnieć także Rada Ekonomiczna, której głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii12.
Rada Parafialna13 w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie została powołana przez obecnego proboszcza ks. Jana
8 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 27.
9 Por. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 21.
10 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 30.
11 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536.
12 Por. Tamże, kan. 537.
13 Materiał o Radzie Parafialnej w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Parafii.
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Batorskiego tuż po objęciu przez niego Parafii w 1995 roku. Początkowo, ze
względu na kontynuowaną budowę kościoła, Rada Parafialna służyła pomocą w sprawach materialnych. Również za jej pośrednictwem parafianie byli
informowani o postępie prac, podejmowanych decyzjach i pojawiających się
problemach. Obecnie Rada Parafialna, w skład której wchodzi Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna współpracuje z księdzem proboszczem w sprawach
funkcjonowania Parafii. Członkowie Rady Parafialnej gromadzą się każdego
22. dnia miesiąca na wspólnej Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie.
2.2 Akcja Katolicka
Akcja Katolicka jest jedną z najstarszych wspólnot działających w Kościele.
Na jej wyjątkowość polega na tym, że została założona przez papieża. Termin
„akcja katolicka” na określenie apostolstwa świeckich po raz pierwszy zastosował w swoich dokumentach papież Pius X na początku XX w. 14 Jednak to
jego następcę, Piusa XI nazywa się papieżem Akcji Katolickiej. On bowiem
w encyklice Ubi arcano Dei z 1922 roku jasno określił definicję i zadania Akcji
Katolickiej. Papież widział w Akcji Katolickiej udział, współpracę i współdziałanie świeckich w apostolstwie Kościoła. Członków Akcji Katolickiej określał
mianem urzędowych pomocników hierarchii kościelnej w dziele rozprzestrzeniania Królestwa Chrystusa15. W Polsce Akcja Katolicka ostatecznie uformowała
się w 1930 roku przez papieskie zatwierdzenie statutu 27. listopada 1930 roku
oraz wybranie na jej patrona św. Wojciecha. Cztery lata później oddziały Akcji
Katolickiej z czterema kolumnami (Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej) pojawiły się
w Myszkowie i Mrzygłodzie16. Wybuch II wojny światowej zatrzymał na wiele
rozwój Akcji Katolickiej w Polsce. Zaczęła się ona odnawiać dopiero w 1995
roku na apel papieża Jana Pawła II.
Akcja Katolicka17 w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie – Mijaczowie powstała w 1998 roku. Od początku duchową opiekę nad
Wspólnotą objął proboszcz ks. Jan Batorski. Członkowie Akcji Katolickiej
podejmują stałą modlitwę wspólnie z pozostałymi grupami parafialnymi.
14 Historia [Akcji Katolickiej], http://ak.org.pl/historia [dostęp: 15 maja 2017].
15 Por. L. Civardi, Podręcznik Akcji Katolickiej. I. Zasady. Komorów 2010, s. 19; 21.
16 Por. K. Miroszewski przy współpracy z J. Durką, M. Nitą i ks. J. Związkiem, Po obu stronach
Warty…, s. 160.
17 Materiał o Wspólnocie Akcji Katolickiej w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie
opracowany na podstawie źródeł własnych Wspólnoty.
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Współtworzą różnego rodzaju modlitwy okolicznościowe, adoracje, nabożeństwa. Niezwykle ważnym dla Akcji Katolickiej jest każdy 16 dzień miesiąca.
Jest to dzień ich modlitwy, wspólnej Mszy świętej i spotkania formacyjnego.
Ponadto Akcja Katolicka od początku swej działalności czynnie włączała się
we wszelkiego rodzaju działania charytatywne i społeczne, m.in.: organizowanie półkolonii dla dzieci, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, tworzenie
scenariuszy uroczystości kościelnych i państwowych. Zgodnie z postulatami
pracy Akcji Katolickiej, jej członkowie biorą udział w spotkaniach dekanalnych, pielgrzymkach, rekolekcjach, Forum Akcji Katolickiej czy Kongresach
Eucharystycznych. W ten sposób dbają o własny rozwój i ciągłe odnawianie
wspólnoty, jednocześnie promując Wspólnotę jako żywą i otwartą na rozwój.
Wspólnota posiada sztandar Akcji Katolickiej, który używany jest podczas
ważnych uroczystości parafialnych i spotkaniach poza nią. W kontekście działalności Wspólnoty należy zwrócić uwagę na otrzymane przez Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej 23 listopada 2008 roku wyróżnienie od Zarządu Archidiecezji
Częstochowskiej, które przyznawane jest za zaangażowanie w działalność Akcji Katolickiej oraz troskę o rozwój i formację członków. Również proboszcz
Parafii ks. Jan Batorski w 2010 roku został wyróżniony medalem Przyjaciela
Akcji Katolickiej im. Biskupa Teodora Kubiny.
2.3 Rycerstwo Niepokalanej
Rycerstwo Niepokalanej (łac. Militia Immaculatae) jest maryjno-apostolską
wspólnotą założoną w Rzymie w 1917 roku przez polskiego franciszkanina
św. Maksymiliana Kolbe. W Polsce natomiast pierwsza Wspólnota powstała
w 1919 roku w Krakowie, przy bazylice franciszkanów. Trzy lata później w celu
propagowania Wspólnoty i formacji jej członków ukazał się pierwszy numer
wydawanego do dziś czasopisma „Rycerz Niepokalanej”18. Podstawą duchowości Wspólnoty jest miłość do Niepokalanej Maryi wyrażająca się poprzez
całkowite oddanie się Jej. Drugim celem działalności Rycerstwa Niepokalanej
jest apostolstwo, które polega na pogłębianiu życia chrześcijańskiego i dążeniu do nawrócenia wszystkich ludzi za pośrednictwem Maryi19. Wspólnoty
Rycerstwa Niepokalanej funkcjonują na całym świecie. Należy podkreślić, że
w 1997 roku zostało ono przez Kościół uznane za stowarzyszenie publiczne,
powszechne i międzynarodowe. Oznacza to, że działa ono w oparciu o normy
Kodeksu Prawa Kanonicznego. W kontekście celu i działalności Rycerstwa
18 Por. Podręcznik Rycerstwa Niepokalanej, Niepokalanów 2016, s. 16-18.
19 Por. Cel i założenia [Rycerstwa Niepokalanej], http://mi-polska.pl/?cele-i-zalozenia [dostęp: 15
maja 2017].
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Niepokalanej wspomniany Kodeks mówi, że jest to jedna ze wspólnot „w których wierni, czy to duchowni czy świeccy, albo duchowni i świeccy razem,
dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju
publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją,
wykonywania dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia
duchem chrześcijańskim porządku doczesnego”20.
Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej21 istnieje w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie od 2002 roku. Zasadnicza
działalność Wspólnoty skupiona jest wokół modlitwy w intencji grzeszników
i pomocy chorym. Każdego roku przed świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia członkowie Wspólnoty odwiedzają w domach chorych niosąc im drobne
upominki a nade wszystko dobre słowo i życzenia. Ponadto Wspólnota otacza
stałą opieką kilku chorych, którym niesie konkretną pomoc. Spotkania Wspólnoty o charakterze modlitewno-formacyjnym odbywają się w każdą trzecią
środę miesiąca. Spotkanie, któremu przewodniczy proboszcz ks. Jan Batorski,
rozpoczyna się modlitwą różańcową i wspólną Mszą świętą nowennową. Do
głównych działał modlitewnych Wspólnoty należy uczestnictwo w adoracji
Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca, uczestnictwo
w nabożeństwie Fatimskim i nabożeństwie Pierwszych Sobót oraz prowadzenie
okolicznościowych spotkań modlitewnych i nowenn z okazji świąt maryjnych
i ku czci św. Maksymiliana. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej uczestniczą
w maju każdego roku w czuwaniu archidiecezjalnym na Jasnej Górze. W maju
2017 roku Wspólnota prowadziła to czuwanie. Wspólnota posiada swój
sztandar, który używany jest w czasie procesji eucharystycznych. Członkowie
Wspólnoty angażują się w działania na rzecz obrony życia, podejmując się
Duchowej Adopcji, oraz na rzecz trzeźwości podpisując deklarację Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Jednym z zadań członków Rycerstwa Niepokalanej
jest szerzenie kultu Maryi. Jednym ze sposobów osiągnięcie tego celu jest
rozprowadzanie Cudownych Medalików, których w 2016 roku rozdano około
4000 medalików. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej dbają o swój rozwój
duchowy i intelektualny. Uczestniczą w dorocznych rekolekcjach w Niepokalanowie, pielgrzymkach, ogólnopolskich zebraniach Rycerstwa Niepokalanej
i dniach modlitw. Wspólnota organizuje także rekolekcje dla dzieci z Parafii
odbywające się w Niepokalanowie.
20 Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 298 § 1.
21 Materiał o Wspólnocie Rycerstwa Niepokalanej w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Wspólnoty.
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2.4 Żywy Różaniec
Wspólnota Żywego Różańca jest jedną z najważniejszych wspólnot modlitewnych istniejącą w prawie każdej polskiej parafii. Należeć do Żywego
Różańca to kształtować swoje życie zgodnie z Ewangelią, gdyż sam Różaniec
jest modlitwą ewangeliczną. Przynależność do tej Wspólnoty oznacza także „wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu
i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi”22.
Żywy Różaniec składa się z róż liczących 20 osób każda, które codziennie
rozważają jedną tajemnicę różańca. Z tego względu jest to Wspólnota, która
stanowi wielkie zaplecze modlitewne i duchowe wsparcie wszystkich działań
apostolskich w parafii.
Wspólnota Żywego Różańca jest jedną z najstarszych wspólnot działających
przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie23.
Obecnie Rodzina Różańcowa liczy 10 pełnych róż (w składzie po 20 osób),
w tym także pełną różę męską. Wspólnota Żywego Różańca posiada sztandar
z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, noszony w procesji podczas uroczystości. Ze Wspólnotą tą współpracuje także 14 pań rozważających tajemnice
drogi krzyżowej. Wspólnota Żywego Różańca spotyka się w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 17:00. Spotkanie ma głównie na celu wymianę
tajemnic różańcowych i stacji drogi krzyżowej, oraz wyznaczenie intencji modlitewnej na dany miesiąc. W comiesięcznym spotkaniu bierze udział również
proboszcz ks. Jan Batorski. Wspólnota Żywego Różańca bierze czynny udział
w nabożeństwach odprawianych w parafii. W każdą środę Wspólnota Żywego
Różańca o godz. 15:00 adoruje Najświętszy Sakrament odmawiając przy tym
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast w pierwsze czwartki miesiąca
członkowie Żywego Różańca spotykają się w Kaplicy Wieczystej Adoracji na
wspólnej modlitwie różańcowej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
2.5 Wspólnoty modlitewne
Wszelka działalność duszpasterska Kościoła, nie mogłaby być w pełni
skuteczną i owocną bez wsparcia modlitewnego. Z tego względu w parafiach
powstają wspólnoty i bractwa modlitewne. Ich zadaniem jest przede wszystkich duchowe wsparcie kapłanów i wiernych świeckich w przedsięwzięciach
podejmowanych w parafii.
22 Ceremoniał Żywego Różańca zatwierdzony przez Prymasa Polski ks. kard. Stefana wyszyńskiego dnia 7 września 1977 r.
23 Materiał o Wspólnocie Żywego Różańca w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie
opracowany na podstawie źródeł własnych Marianny Kaim.
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W Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie
możemy wyróżnić cztery wspólnoty, których apostolstwo opiera się modlitwie.
2.5.1 Ruch Pomocników Maryi
Najstarszą ze wspólnot modlitewnych w Parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie jest Ruch Pomocników Maryi Matki
Kościoła24 powstały 9 czerwca 1995 roku. Jeszcze przed powstaniem Ruchu w
parafii mijaczowskiej kilku jego przyszłych członków uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez ks. Teofila Siudego w Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny w Mrzygłodzie. W chwili obecnej opiekę duszpasterską nad Ruchem sprawuje ks. proboszcz Jan Batorski. Wspólnota składa się
z 15 osób, w tym kilku chorych, które utrzymują ze Wspólnotą łączność modlitewną. Charyzmatem Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła jest modlitwa
za kapłanów i cały Kościół. Członkowie Wspólnoty każdego dnia odmawiają
akt poświęcenia się Matce Bożej (Matko Boża, Niepokalana Maryjo …). Zaś
w każdą sobotę o godz. 15:00 gromadzą się w Kaplicy Wieczystej Adoracji
na wspólną modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia, aktu poświęcenia się
Matce Bożej oraz modlitwę do Matki Bożej Mijaczowskiej. Natomiast w każdą
pierwszą sobotę miesiąca Wspólnota uczestniczy w modlitwie różańcowej na
Dróżkach Różańcowych, przewodnicząc czasami modlitwie wynagradzającej
Niepokalanemu Sercu Maryi. Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła bierze czynny udział we Mszy świętej nowennowej w pierwsze środy miesiąca,
a przed nią prowadzą Różaniec w intencji Kościoła. Także w każdy pierwszy
czwartek miesiąca członkowie Wspólnoty gromadzą się na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji
kapłanów. Natomiast przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej Ruch
Pomocników Maryi Matki Kościoła prowadzi Nowennę w Kaplicy Wieczystej
Adoracji. Ponadto członkowie Ruchu nie poprzestają tylko na modlitwie. Kilka
razy w roku biorą udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez
parafie Archidiecezji Częstochowskiej. Uczestniczą także w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych w Ośrodku Rekolekcyjnym w Olsztynie.
2.5.2 Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej
Nieco młodszą wspólnota modlitewną przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie jest Apostolstwo Rodziny

24 Materiał o Ruchu Pomocników Maryi Matki Kościoła w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Haliny Ociepki.
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Saletyńskiej25. Wspólnotę powstałą w 1997 roku tworzą czciciele Matki Bożej
Pojednania Grzeszników z La Salette. Charyzmat Wspólnoty wynika z orędzia
Matki Bożej przekazanego w La Salette we Francji. Podstawą działalności
Wspólnoty jest prywatna modlitwa jej członków o pojednanie i nawrócenie
grzeszników, w której to intencji modlą się przede wszystkim słowami modlitwy Pomnij, o Matko Boża Saletyńska. Członkowie gromadzą się także na
wielu wspólnych modlitwach i nabożeństwach. Należy tu wyróżnić adorację
wynagradzającą prowadzoną w każdą trzecią niedzielę miesiąca w Kaplicy
Wieczystej Adoracji, którą o godz. 15:00 poprzedza Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji nawrócenia grzeszników. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej
uczestniczy we Mszy świętej nowennowej w każdą drugą środę miesiąca, gdy
prowadzi modlitwę różańcową i bierze czynny udział w Liturgii. Uczestniczy
także w modlitwie różańcowej na Dróżkach w pierwsze soboty miesiąca, prowadząc w maju Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. Ponadto
w piątek Wspólnota przewodniczy nabożeństwu Drogi Krzyżowej w kościele.
Raz w roku członkowie Wspólnoty gromadzą się wraz z proboszczem ks. Janem
Batorskim na spotkaniu formacyjnym. Składa się ono ze wspólnej modlitwy,
Mszy świętej i rozmowy. Należy również zaznaczyć, że przedstawiciele Wspólnoty biorą udział w rekolekcjach w Dębowcu. Wielu członków prenumeruje
czasopismo „Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”.
2.5.3 Bractwo Św. Antoniego
Kolejną wspólnotą modlitewną działającą przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie jest Bractwo św. Antoniego26.
Została ona założona za zachętą ks. Stanisława Gębki w 1998 roku. Początkowo
członkowie Wspólnoty brali udział w odpustach w Parafii św. Antoniego w Częstochowie, gdzie pracował ks. Stanisław Gębka. Obecnie Bractwo dołączyło
do Bractwa św. Antoniego w Parafii w Koziegłówkach. Uczestniczy tam także
w odpustach. Charyzmatem Bractwa jest modlitwa o czystość języka. Działalność modlitewna Bractwa widoczna jest w życiu parafii w każdy pierwszy
wtorek miesiąca, gdy członkowie gromadzą się na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu (Koronka do Bożego Miłosierdzia, litania i nowenna za
wstawiennictwem świętego Antoniego w różnych intencjach). Również w każdą
czwartą środę miesiąca wraz z Bractwem Eucharystycznym, Godziną Świętą
25 Materiał o Wspólnocie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Barbary Pawlak.
26 Materiał o Bractwie św. Antoniego w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Kazimiery Tworek.
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oraz Bractwem św. Archaniołów i Aniołów, czciciele świętego Antoniego uczestniczą czynnie we Mszy świętej nowennowej a przed nią prowadzą Różaniec.
Członkowie Bractwa raz do roku gromadzą się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym z udziałem proboszcza ks. Jana Batorskiego. Składa się ono z Koronki
do Miłosierdzia Bożego, modlitwy różańcowej na Dróżkach oraz udziału we
Mszy świętej. Ważnym zadaniem członków Bractwa jest szerzenie kultu św.
Antoniego z Padwy w środowiskach codziennego życia i pracy. Zobowiązani są
oni także do codziennych indywidualnych modlitw. Należy zaznaczyć czynny
udział członków Bractwa w dziełach miłosierdzia. Z okazji świąt oraz w ciągu
roku odwiedzają oni chorych i starszych w domach i szpitalach.
2.5.4 Bractwo św. Archaniołów i Aniołów
Najmłodszą grupę modlitewną w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Myszkowie-Mijaczowie stanowi Bractwo św. Archaniołów i Aniołów27.
Została ona założona w 1999 roku skupiając czcicieli Aniołów. Codziennym
zadaniem członków Bractwa jest osobista modlitwa do Michała Archanioła.
Członkowie Bractwa w każdą czwartą środę miesiąca wraz z innymi grupami
modlitewnymi gromadzą się na Różańcu i Eucharystii nowennowej. Natomiast
w każdy wtorek gromadzą się w Kaplicy Wieczystej Adoracji prosząc o opiekę
Aniołów i dziękując za otrzymane łaski modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia i częścią Koronki do Aniołów Stróżów. Raz w roku Bractwo spotyka
się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym wraz z Mszą świętą.
2.6 Wspólnoty eucharystyczne
Szczególne miejsce wśród grup modlitewnych zajmują wspólnoty eucharystyczne. Są to szczególne wspólnoty, których członkowie poświęcają się nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie w ważnych dla parafii
i Kościoła intencjach. Wspólnoty takie działają nade wszystko w parafiach, w których znajdują się Kaplice Wieczystej Adoracji. Jedną z takich parafii w Dekanacie
Myszkowskim jest Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie. Działają tutaj dwie grupy czcicieli Najświętszego Sakramentu.
2.6.1 Wspólnota Godziny Świętej
Najstarsza ze wszystkich grup w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie to Wspólnota Godziny Świętej28. Powstała w 1976
27 Materiał Bractwie św. Archaniołów i Aniołów w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Elżbiety Sobczyk.
28 Materiał o Wspólnocie Godziny Świętej w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie
opracowany na podstawie źródeł własnych Teresy Dyrki.
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roku. Jej założycielem i pierwszym opiekunem był ówczesny proboszcz, śp.
ks. Marian Kuzia. Obecnie Wspólnotą opiekuje się ks. Jan Batorski, proboszcz
parafii. Głównym zadaniem członków Wspólnoty jest adoracja Najświętszego
Sakramentu w godzinach nocnych, aby przez modlitwę wynagradzać Sercu
Jezusa za grzechy, zwłaszcza popełnione w nocy. Członkowie Wspólnoty są
wezwani, by kochać Jezusa miłością mocną, otwartą i odważną. Mają oni
przez Eucharystię włączać się w zbawcze działanie Serca Jezusowego oraz
podejmować modlitwę o jedność ludzi z Bogiem i między sobą. Wspierają oni
także, zwłaszcza modlitwą, potrzeby Kościoła, kapłanów i parafian. Wspólnota
Godziny Świętej poza nocną adoracją bierze udział w środowych Mszach świętych z nowenną do Matki Bożej Mijaczowskiej. Włącza się także w adorację
w intencji powołań w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
2.6.2 Bractwo Eucharystyczne
Drugą wspólnotą w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie, która umiłowała Najświętszy Sakrament jest Bractwo Eucharystyczne29 powołane w 2004. Osoby zrzeszone w Bractwie są jednocześnie
wpisane do księgi adorujących Najświętszy Sakrament w Kaplicy Wieczystej
Adoracji. Obecnie jest ich ponad 50, przy czym wiele osób adorujących Najświętszy Sakrament nie jest wpisanych na listę. Natomiast są też osoby starsze,
które już nie przychodzą do kaplicy. Adoracja poszczególnych członków Bractwa w wybranym przez nich czasie, jest modlitwą osobistą, w ciszy. Członkowie Bractwa w każdy czwartek o godz. 15:00 modlą się Koronką do Bożego
Miłosierdzia za kapłanów i osoby konsekrowane. Bractwo Eucharystyczne
wraz z innymi wspólnotami podejmuje adorację Najświętszego Sakramentu
w pierwsze czwartki miesiąca, oraz uczestniczy w Mszy świętej nowennowej
w czwarte środy miesiąca.
2.7 Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza stanowi nieodzowny element Wspólnoty Kościoła, jest widocznym znakiem życia liturgicznego w parafii. Trudno jednoznacznie
określić powstanie funkcji ministranta, gdyż od początku była ona związana
z Liturgią Kościoła. Już sam termin „ministrant” wskazuje na wypełniane zadanie. Z języka łacińskiego ministrare oznacza „służyć, pomagać”30. Ministrant
29 Materiał o Bractwie Eucharystycznym w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie
opracowany na podstawie źródeł własnych Janiny Piskulak.
30 Por. G. Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta funkcję lektora i ceremoniarza do
animatora. Tarnów 2013, s. 24.
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to zatem ten, który pomaga kapłanowi w sprawowanej Liturgii, począwszy od
wydawałoby się błahych czynności jak podanie księgi, po czynności, które
podkreślają ważność celebracji (procesja z krzyżem, okadzenia) i wskazujące
istotne jej momenty (dzwonki podczas przeistoczenia). Wyjątkową rolę ministranta w czasie Liturgii podkreślił Sobór Watykański II, powierzając świeckim liczne funkcje. W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Conciliium
czytamy: „Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również
spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swoją funkcję
z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej służbie
i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie
wychowywać te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je odpowiedniego
i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności” (SC 29).
Liturgiczna Służba Ołtarza31 w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie funkcjonuje właściwie od początku istnienia
Parafii. Obecnie w Parafii służy ponad 30 ministrantów i lektorów ze szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Pełnione przez nich
funkcje wymagają przygotowania duchowego i liturgicznego. Z tego względu
ministranci i lektorzy uczestniczą w każdą sobotę o godz. 11:00 w spotkaniach
formacyjnych. Przed ważnymi świętami, np. Triduum Paschalnym odbywają
się dodatkowe zbiórki mające na celu wyjaśnienie Liturgii i przygotowanie do
pełnienia w jej czasie posługi. Innym zadaniem sobotnich spotkań jest także
integracja, szczególnie poprzez sport (tenis stołowy, piłka nożna). W ciągu
roku szkolnego odbywają się także inne spotkania świąteczne, integracyjne,
wycieczki. Oprócz Liturgii ważnym dla Liturgicznej Służby Ołtarza jest sport.
Ministranci i lektorzy biorą udział w treningach piłki nożnej. Reprezentują także
Parafię podczas między parafialnych zawodów sportowych.
2.8 Ruch Światło – Życie (Oaza)
Ruch Światło-Życie, potocznie zwany Oazą został założony przez polskiego kapłana ks. Franciszka Blachnickiego. Początki Ruch sięgają pierwszej
oazy – rekolekcji zamkniętych dla ministrantów w 1954 roku. Przed rokiem
1976 Ruch był znany jako „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”32. Choć
Wspólnota powstała w Polsce, znana jest także w innych krajach: Słowacji,
Czechach, Niemczech. Ruch Światło-Życie jest odpowiedzią na wezwanie
31 Materiał o Liturgicznej Służbie Ołtarza w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie
opracowany na podstawie źródeł własnych Wspólnoty.
32 Por. Chryzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie, Uchwała II Kongregacji Diakonii Ruchu
Światło-Życie podjęta w Krościenku, dnia 4 maja 2002 roku, p. I. 1.
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Soboru Watykańskiego II do odnowy Kościoła. Gromadzi w swoich szeregach
dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny, kapłanów i osoby zakonne. Duchowość
Ruchu opiera się na Drogowskazach Nowego Człowieka, które można streścić
w trzech greckich terminach: martyria, czyli świadectwo życia Ewangelią,
leiturgia, czyli zaangażowanie i przeżywanie Liturgii, szczególnie Eucharystii, diakonia, czyli służba33. Na ten charakter wskazuje już sama nazwa
Ruchu, wyrażona przez greckie terminy fos – światło, zoe – życie. Oznaczają
one jedność światła danego przez Boga w słowie Pisma Świętego z życiem,
czyli świadectwem chrześcijańskim. Formacja członków Ruchu opiera się
na spotkaniach formacyjnych w ciągu roku, które prowadzą do 15-dniowych
rekolekcji wakacyjnych.
Ruch Światło-Życie34 w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Myszkowie-Mijaczowie istnieje od września 1995 roku. Gromadzi zwłaszcza
młodzież począwszy od gimnazjum. Spotkania formacyjno-integracyjne odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00. Organizowane są także spotkania
okolicznościowe i wyjazdy integracyjne. Zaś w niedzielę członkowie Ruchu
gromadzą się na Mszy świętej o godz. 10:00. Wspólnota angażuje się w wydarzenia parafialne i wspólne modlitwy, zwłaszcza w adorację Najświętszego
Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Ponadto członkowie Ruchu
prowadzą przy Parafii sklepik, w którym można kupić artykuły religijne, obrazki, różańce, dobrą książkę, białe szatki do chrztu, okolicznościowe kartki,
a w czasie Adwentu także lampiony.
2.9 Zespoły muzyczne
Liturgia, zwłaszcza Eucharystyczna jest misterium spotkania Boga z człowiekiem. Piękno i doniosłość celebracji ubogaca śpiew. Pius XII w encyklice
o muzyce sakralnej Musicae sacrae disciplia z 1955 roku zauważa, że zadanie
muzyki sakralnej polega na tym, „że swymi dźwiękami i świętością upiększa
głosy tak sprawującego świętą Liturgię kapłana, jak oddającego chwałę Bogu
ludu wiernego – którego serca wewnętrzną swą siłą porywa ku Bogu, żarliwszymi czyni liturgiczne modły zebranej gminy chrześcijańskiej, dzięki czemu
wszyscy mogą usilniej i skuteczniej chwalić Boga w Trójcy świętej Jedynego
i prosić Go o potrzebne łaski.” (n. 31). Pisze on dalej, że „dzięki też muzyce
liturgicznej zwiększa się cześć oddawana Bogu przez Kościół w zjednoczeniu
33 Por. Martyria-leiturgia-diakonia, http://www.oaza.pl/martyria-leiturgia-diakonia/ [dostęp: 15
maja 2017].
34 Materiał o Ruchu Światło-Życie w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Wspólnoty.
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z jego Głową Chrystusem”35. Sobór Watykański II zajmując się odnową Liturgii
zwrócił także uwagę na muzykę liturgiczną. Wskazał on, że „czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odbywa się uroczyście
ze śpiewem, przy udziale osób posługujących na mocy święceń, z czynnym
udziałem wiernych36”. Muzyka zajmuje zatem wyjątkowe miejsce w Liturgii
Kościoła. Stąd ważne jest uczenie śpiewu, pieśni wiernych, by włączyć ich
w czynny udział w Liturgii. Należy zwrócić także uwagę na tworzenie i formację chórów oraz scholii parafialnych37.
W Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie
Liturgię swoim śpiewem upiększają chór parafialny oraz zespół młodzieżowy.
2.9.1 Chór parafialny
Chór38 w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie w powstał w 1977 roku założony przez ówczesnego wikariusza
ks. Leszka Turka. Początkowo pełnił on funkcję dyrygenta. Chór od momentu
założenia jest mieszany. W początkowych latach działalności śpiewał a capella, dopiero później dołączali kolejni organiści pracujący w Parafii. Obecnie
z czterogłosowym chórem współpracuje dyrygent Adam Grajdek i organista
Adam Strzelecki. Chór doskonali swoje umiejętności w każdy wtorek. Podczas
spotkań chórzyści poznają nowe pieśni, doskonalą już znane, uczą się nut.
Dzięki takiemu przygotowaniu mogą pochwalić się pięknym śpiewem podczas
niedzielnych Mszy świętej o godz. 8:30. Chór swoim śpiewem ubogaca Liturgię
w ważne święta i uroczystości, oraz jeśli zostanie poproszony także w czasie
liturgii pogrzebowej. Udział w tych ostatnich stanowi fundusz chóru. Chórzyści
organizują również spotkania integracyjne z okazji świąt i ważnych wydarzeń,
np. wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
2.9.2 Zespół Opoka – Nowe Jeruzalem
Zespół młodzieżowy działający pod nazwą Opoka – Nowe Jeruzalem39 istnieje w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie od ponad 20 lat. Członkowie Zespołu doskonalą swoje talenty muzyczne
35 Pius XII, Encyklika o muzyce sakralnej Musicae sacrae disciplia, n. 32.
36 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, n. 113.
37 Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce świętej w liturgii Musicam sacram, n. 18-19.
38 Materiał o Chórze w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Alfredy Woźniczka.
39 Materiał o Zespole Opoka – Nowe Jeruzalem w Parafii Narodzenia NMP w Myszkowie-Mijaczowie opracowany na podstawie źródeł własnych Iwony Korcz.
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podczas spotkań w każdy czwartek po wieczornej Mszy świętej W swojej
posłudze kierują się hasłem „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Zatem
swoim śpiewem ubogacają niedzielne Msze święte o godz. 10:00, adorację
Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Zespół bierze
także udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, śpiewając dla dzieci
niepełnosprawnych i osób upośledzonych w Myszkowie i Częstochowie.
Zakończenie
Omówiona w artykule Parafia świadczy o tym, że działalność świeckich
w Kościele nie jest tylko teoretycznym zapisem w kościelnych dokumentach.
Ilość działających wspólnot, a nade wszystko wiernych zaangażowanych w ich
działanie wskazuje, że Parafia ta jest faktycznie Wspólnotą Żywą, która przez
to daje świadectwo swojej wiary. Na podstawie przedstawionego materiału
można zatem wyciągnąć wniosek, że o istnieniu każdej parafii jako części Kościoła nie świadczy budynek, choćby najpiękniejszy, ale Wspólnota wiernych
zaangażowana w jej życie.
W przypadku Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie-Mijaczowie działalność świeckich jest znaczna. Czynnie uczestniczą
przede wszystkim w spotkaniach modlitewnych, poszczególnych wspólnot
czy nabożeństw. Działalność świeckich nie ogranicza się jednak do Liturgii.
Członkowie Wspólnot włączają się w dzieła charytatywne, przez co ich życie
staje się jeszcze wyraźniejszym znakiem miłości płynącej z Ewangelii.
Podsumowując temat przedstawiony w artykule, należy zadać pytanie czy
potrzebne są zmiany w zakresie działalności świeckich w Kościele. Można
zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ważna jest otwartość duszpasterzy na nowe Wspólnoty, kładąc jednak nacisk na wspieranie już istniejących.
Drugim aspektem jest postawa samych świeckich. Chodzi tutaj mianowicie
o otwartość na nowych członków, wyrażającą się w działaniu, w szerzeniu charyzmatu i duchowości Wspólnoty, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Oni przez
swój młodzieńczy entuzjazm są siłą Kościoła i każdej Wspólnoty, wnosząc
w jej życie świeży powiew wiary. Świeccy zawsze będą istotnym elementem
Kościoła. Z tego względu na koniec należy podkreślić, jak ważnym jest nieustanne otwieranie się Kościoła na obecność świeckich i zachęcanie ich do
jeszcze większego zaangażowania w jego działania.
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