
,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostą pią ” (Mt 5,7) 

III MODLITEWNY ŁAŃ CUCH SERC 2016 
 W Kościele katolickim trwa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego oraz  przygotowania do Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie, z tej okazji zaprosiliśmy uczniów i społeczność Rokitnicką do odśpiewania hymnu ŚDM 2016  
„Błogosławieni miłosierni” 2 czerwca 2016  roku o godzinie 12:00  przed kościołem p.w. NSPJ w Rokitnicy. 

 Uczniowie rokitnickich szkół (Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła Podstawowa nr 31, Gimnazjum nr 29, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu) przyjęli nasze zaproszenie do wspólnego śpiewu. Przygotowano papierowe serca, na 

których wypisano swój uczynek miłosierdzia. Serca te zostały złożone w koszu ,,Nasze uczynki miłosierdzia”. W okresie 

poprzedzającym to wydarzenie uczniowie zorganizowali w swoich szkołach zbiórkę funduszy wspomagających misje. 

Samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu pod opieką M.Flak, J.Maciejewskiej, E.Rogackiej zebrał 

400zł. Pieniądze zostały przesłane na Misje w Czadzie, wspierające pracę misjonarzy salezjańskich,  którzy troszcząc się o 

edukację dzieci i młodzieży w Afryce, wybudowali szkołę i przedszkole ale ciągle brakuje funduszy na pomoce dydaktyczne, 

a nawet na tak podstawowe przybory - jak zeszyty, podręczniki, długopisy itp. 

 Społeczność uczniowska ZSO nr 12 w Zabrzu zorganizowała Duchową adopcję serca.  Akcja ta ma na celu 

umożliwienie zdobycia wykształcenia dziewczynce z Madagaskaru o imieniu Safidy, a także otoczenie jej modlitwą, 

miłością i odpowiedzialnością. 7 czerwca zorganizowano kiermasz ciast, z którego zebrano na rzecz Safidy 350 zł. 

Odbył się również  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla rokitnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

pt. ,,Ludzie miłosierdzia”, który został zorganizowany z inicjatywy katechetki B.Kaszuby-Nawrat. Spośród uczestników 

tego konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia: 

- kategoria liceum: 

I miejsce zdobyła Martyna Szajkowska – ZSO nr 12 

II miejsce zdobyła Zofia Smolińska – ZSO nr 12 

III miejsce zdobyły Kinga Głąbała i Iwona Bochnia – ZSO nr 12 

Wyróżnienie - Wiktoria Łukasik, Agata Majewska i Wiktoria Różańska – ZSO nr 12 

- kategoria gimnazjum: 

I miejsce zdobyła Oliwia Nepora – Gimnazjum nr 4 



II miejsce zdobyły Patrycja Sorychta i Ula Wysocka - Gimnazjum nr 4 

III miejsce zdobyła Wiktoria Sacher - Gimnazjum nr 4 

- kategoria szkoła podstawowa: 

I miejsce zdobyli: 

Aleksandra Jasik, Emil Dusiński, Witold Lembryk i Mateusz Szoć z klasy Vb – SP nr 28. 

Nagrody, które ufundował proboszcz ks Z.Sordon z Parafii p.w. NSPJ w Rokitnicy, zostały wręczone podczas uroczystości 

odśpiewania hymnu ŚDM. 

 W Szkole Podstawowej nr 28 w Zabrzu w tygodniu poprzedzającym wydarzenie, uczniowie spotykali się na sali 

gimnastycznej, gdzie podczas przerw wspólnie śpiewali i ćwiczyli układ ruchowy do hymnu. Najpierw wyświetlano na 

ścianie sali gimnastycznej wideoklip hymnu ŚDM, później w miarę wzrostu umiejętności prowadząca grupa młodzieży 

uczyła wszystkie chętne dzieci. Te przygotowania cieszyły się wielkim powodzeniem, wielu uczniów z ogromną ochotą 

brało udział w tych próbach. Nauczyciele i katecheci ćwiczyli śpiewanie hymnu w swoich klasach. 

Mimo lekkiego deszczyku dzieci i młodzież przybyła na odśpiewanie hymnu. Większość uczniów SP nr 31 łączyła się             

z nami śpiewając hymn w swojej szkole. 

 Na placu kościelnym naszego kościoła w Rokitnicy przywitał nas baner przedstawiający Jezusa miłosiernego                         

z niebieską i czerwoną wstęgą.  Spotkanie rozpoczął modlitwą proboszcz ks Z.Sordon, po czym przy dźwiękach 

dobiegających z głośników wszyscy zebrani pięknie odśpiewali i wytańczyli hymn ŚDM - ,,Błogosławieni miłosierni”. 

Spotkanie zakończył proboszcz ks. Z. Sordon modlitwą oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników                                            

III Modlitewnego Łańcucha Serc 2016. 

 Zorganizowanie III Modlitewnego Łańcucha Serc 2016 było możliwe dzięki aktywnemu wsparciu ze strony 

wszystkich nauczycieli oraz dyrekcji szkół biorących udział w tym wydarzeniu. Szczególne podziękowania należą się 

również panu Marcinowi Radziejowi. Wielką radość sprawili rodzice i dziadkowie, którzy  wzięli udział w tym wydarzeniu. 

  

Organizatorzy: 

                                           Proboszcz ks Z. Sordon z  parafii NSPJ w Rokitnicy 

Beata Kaszuba-Nawrat    Elwira Madla    Helena Maśnica    Anna Żerdzińska-Pszczółka    

 
 


