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”Chrystus objawił przez swą śmierć, że jest w świecie Miłość –  
Miłość potężniejsza niż grzech. Objawił Boga, który bogaty jest  
w miłosierdzie. Otworzył przed nami drogę nadziei”.           Jan Paweł II 
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Foto: ks. P. Mrozek 
Golgota w Jerozolimskiej 
Bazylice Grobu Świętego 

W Niedzielę Zmartwych-
wstania Pańskiego 27 mar-
ca piękny jubileusz trzy-
dziestolecia udziału w ka-
płaństwie Chrystusowym 
będzie przeżywał ks. Pro-
boszcz Krzysztof Błotko. Z 
tej okazji zapraszamy na 
Mszę św. w intencji Jubilata, 
która będzie sprawowana w 
tym dniu o godz. 11.3o. 

— czytaj str. 19

Zapraszamy do udziału w 
tegorocznych rekolekcjach
parafialnych, które będą się
odbywać w dniach 5 – 8 
marca 2016r. pod hasłem: 
„W imię Boga – w imię 
człowieka”. Rekolekcje bę-
dzie głosił ks. dr Adam Paw-
laszczyk – Wikariusz Sądo-
wy Archidiecezji Katowic-
kiej. 

Tradycyjne słowo ks. Pro-
boszcza na zakończenie 
Starego Roku oraz statysty-
ka parafialna za 2015 r. 
               — czytaj str. 5-6, 13 
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Wspomnienie św. Tarsycjusza 

21 listopada 2015r. z okazji patronalnego wspomnienia św. Tarsycjusza nasza wspólnota ministrancka 
wraz z rodzinami uczestniczyła we Mszy św. o godz. 17.oo sprawowanej w ich intencji oraz spotkała się 
w domu parafialnym na wspólnej agapie. 

— czytaj str. 15    

„Andrzejki” OAZY 

W sobotę 28 listopada 2015r. młodzież Ruchu 
Światło-Życie zorganizowała na probostwie zaba-
wę andrzejkową.  

 

Wspomnienie św. Barbary  
W piątek 4 grudnia górnicy wraz ze swoimi rodzi-
nami tłumnie zgromadzili się na Mszy św.  
o godz. 9.oo sprawowanej w ich intencji przez  
ks. Proboszcza.  
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Roraty 2015 

Tematyka ubiegłorocznych spotkań 
roratnich, które odbywały się pod ha-
słem „Drzewo życia. Chrzest źródłem 
miłosierdzia.” skupiała się na sakra-
mencie chrztu w kontekście przypada-
jącej w tym roku 1050. rocznicy chrztu 
Polski, na początkach chrześcijaństwa 
Polski oraz kwestiach miłosierdzia w 
związku z rozpoczętym 8 grudnia Ro-
kiem Miłosierdzia. 

 

Mikołaj 2015 

W poniedziałek 7 grudnia odwiedził nas 
św. Mikołaj – biskup Miry, który spotkał 
się z dziećmi po Mszach św., a w towa-
rzystwie dwóch aniołów w niedzielę od-
wiedzał rodziny  naszej parafii. 

Święto patronalne Dzieci Maryi 
Tradycyjnie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP wspólnota Dzieci Maryi obchodziła swoje patronalne 

święto. Po Mszy św. o godz. 17.oo, pod-
czas której dzieci przyjęły Cudowne Me-
daliki miało miejsce spotkanie dzieci i ich 
rodzin w salce na probostwie. 
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Poświęcenie sztandaru 
Trzeciego Zakonu 

W niedzielę 13 grudnia 2015r. podczas Mszy 
św. Urodzinowej o godz.13.oo miało miejsce 
poświęcenie nowego sztandaru Świeckiej 
Rodziny Franciszkańskiej. Po Mszy św. miało 
miejsce kolejne spotkanie formacyjne w salce 
na probostwie. 

Harcerskie roraty 
Wyjątkową oprawę liturgiczną miały roraty z 
udziałem harcerzy z boguszowickiego stowa-
rzyszenia „Ślady” w sobotę 19 grudnia 2015r. 

 
 

Spotkanie zelatorów 
Żywego Różańca 

W piątek 18 grudnia 2015r. po Mszy św.  wie-
czornej, w Domu Parafialnym miało miejsce 
kolejne spotkanie formacyjne zelatorów Ży-
wego Różańca.  

 

Ogień Betlejemski  
na probostwie 

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia boguszowiccy 
harcerze ze Stowarzyszenia „Ślady” odwiedzili nasze 
probostwo z Betlejemskim Światłem Pokoju. 
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Bogu dziękujemy za kolejny rok 2015-ty, 
który otrzymaliśmy w darze. Dla naszej parafii 
był to rok wdzięczności za 80 lat, które minęło 
od poświecenia naszej pięknej  świątyni. Go-
ściliśmy z tej racji ks. Arcybiskupa Wiktora 
Skworca, który w piątek 12 czerwca w uroczy-
stość NSPJ modlił się z nami na cmentarzu za 
naszych zmarłych oraz ks. Biskupa Adama, 
który przeprowadził w październiku wizytację 
kanoniczną. Dziękujemy księżom Biskupom i 
pozostałym wizytatorom za obecność w para-
fii, wydanie stosownych dokumentów będą-
cych podsumowaniem życia parafialnego i za 
wszelkie przejawy wdzięczności, a także za-
chęty do tego co jest przed nami.         

Tradycyjnym zwyczajem pragnę wyrazić 
wdzięczność wszystkim, którzy na różne spo-
soby budowali w minionym roku naszą 
wspólnotę.         

Bóg zapłać wszystkim liderom i animatorom grup 
formacyjnych, którzy z wielką gorliwością pomagają 
kapłanom w budowaniu i podtrzymaniu małych 
wspólnot na terenie parafii. Należą do nich: Mini-
stranci, Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa, odradza-
jąca się Oaza Domowego Kościoła,  Ekipy „Notre-
Dame”,  Ruch Rodzin Szensztackich,  Świecka Ro-
dzina Franciszkańska, Wspólnota  Żywego Różań-
ca,  Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ,  Aposto-
lat Maryjny,  Grupa Pielgrzym,   Zespół Charyta-
tywny, Grupa Teologiczna, Grupa AA, a także 
Grupa Dekoracyjna czy też nasza Duszpasterska 
Rada Parafialna i Grupa Synodalna.  Dziękujemy 
naszemu  Chórowi  „Cor Jesu” na czele z panem Sta-
nisławem oraz osobom śpiewającym razem z panią 
Mirelą. Bóg zapłać świeckim szafarzom nadzwyczaj-
nym. Pamiętamy  o Zespole Charytatywnym na cze-
le z panią Kornelią Mokry. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w nasze kolonie charytatywne i wy-
jazd ministrancki do Białki Tatrzańskiej. Tradycyjnie 
dziękujemy Firmie „Dronszczyk – Król” i „Potrawa” 
za wspieranie naszej kuchni charytatywnej i wszyst-
kim, którzy wspierają nasze dzieła charytatywne oraz 
mają bezpośredni kontakt z panią Kornelią Mokry. 
Dziękuję również pani Annie Mura z Boguszowic, 
państwu Mura z Gotartowic  za wsparcie pieniężne 
naszych inicjatyw parafialnych i dzieł charytatywnych, 
a panu Krzysztofowi Kempnemu  za sponsorowanie  
tegorocznych paczek świątecznych dla naszych cho-
rych. Panu Kalkowskiemu za troskę o nasze zegary 
na wieży i wykonanie z własnej inicjatywy i grati-

sowo nowego oświetlenia ledowego na wieży ko-
ścielnej. 

 Bóg zapłać Redaktorowi Naczelnemu „Serca 
Ewangelii” panu dyrektorowi Lucjanowi Rugorowi  
i wszystkim piszącym do naszej gazetki parafialnej.  
Dziękujemy organizatorom wszelkich imprez na tere-
nie parafii jak chociażby  Dzień Dziecka czy Korowód 
i Festyn Dożynkowy. Dzięki panu Maćkowi Kaczmar-
czykowi i naszym harcerzom za wszelką inicjatywę i 
pomoc. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem 
pana inżyniera Joszko za prowadzenie naszych 
ksiąg obiektów parafialnych i wspierającego zawsze 
proboszcza pana inspektora budowlanego Franciszka 
Rubina. Stale obecnemu i aktywnemu gospodarczo 
w naszej parafii panu Hubertowi Figasowi oraz jego 
kolegom i współpracownikom, do których należą:  
Zimnol Jan, Piotr, Robert i Damian Zającowie,  Mi-
chałowicz Wiesław i Bogusław, Tarnowski Adam, 
Alojzy i Marek Witala z Roju, Dawid Pachowicz, po-
mocniczo Aleksander Maciączyk, pan Buchalik trans-
portujący  węgiel i pan Jerzy Rojek usuwający awarie 
na naszych obiektach. 

Serdeczne dziękujemy naszym „parafialnym” ma-
larzom - panom Śmiatkom również za instalowanie  
plakatów ewangelizacyjnych.  Panu Torbickiemu za 
stałą opiekę nad instalacją elektryczną i wymianę ża-
rówek. Dziękujemy wszystkim, którzy pełnią swoje 
obowiązki na naszym cmentarzu, oraz osobom i fir-
mom remontowym, naprawczym i usługowym - które 
pracowały w tym roku na naszych obiektach parafial-
nych. Należą do nich: pan Janusz Gawęda, rodzina 
Ogierman, pan Damian Korduła, pan Tomasz Bu-
chalik, panowie Alojzy i Marek Witala z Roju, 
Krystian Mazurek, Żogała Kazimierz i Jakub, Ja-
nusz Mamot, Kruszyński Sebastian i pan Alojzy 
Brychcy.  

Wyrażając słowo podziękowania  trzeba wymienić  
tych, którzy na co dzień współpracują z proboszczem. 
Należą do nich: nasi panowie kościelni, osoby grają-
ce na organach oraz panie w kancelarii parafialnej. 
Jakże ważne są również funkcje pań utrzymujących 
czystość w naszej świątyni, pomieszczeniach Domu 
Parafialnego na probostwie i wokół naszych obiektów 
parafialnych, czym zajmują się państwo Kuczerowie. 
Dziękujemy naszym paniom gospodyniom, które 
zgodnie ze swoim dyżurem dziennie od rana do 14.oo 
z wielkim zatroskaniem dbają o naszą kuchnię. Bóg 
zapłać palaczom, którzy w dzień i w nocy troszczą się, 
aby było ciepło w kościele, w Domu Parafialnym, na 

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2015 Roku 
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Starej Farze i w pomieszczeniach budynku Starego 
Domu Parafialnego. Dziękujemy tym, którzy dbają o 
nasz Dom Pogrzebowy poprzez udostępnianie go 
wiernym, organizowanie modlitwy i utrzymywanie 
czystości. Wszystko to dokonuje się pod stałą kon-
trolą pana Huberta. Dziękujemy przedstawicielom 
samorządów dzielnicowych, panu Jankowi Murze za 
pomoc w pozyskaniu pozwoleń na usunięcie niebez-
piecznych dla nas drzew, a także paniom katechetkom, 
nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych za 
dobrą współpracę. Wszystkim dobrodziejom za każdą 
formę bezinteresownej pomocy.   

Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom – by-
łemu wikaremu księdzu Markowi Siedlaczkowi,  
ks. Krzysztofowi Mikiciukowi  oraz ks. Tomaszowi 
Stolarskiemu za ich świadectwo wiary, pracowitość 
i budowanie na probostwie klimatu zgody i dobrej 
współpracy. Księdzu infułatowi Rudolfowi za oka-
zjonalną i wakacyjną pomoc duszpasterską w para-
fii podobnie jak to czynią Ojcowie Franciszkanie i 
urlopowany ze względów zdrowotnych nasz gość -
ks. Krzysztof. Panu Bogu polecamy Łukasza Tor-
bickiego, któremu już coraz bliżej do ukończenia swo-
jej 10 letniej formacji i przygotowania do kapłaństwa 
w ramach wspólnoty Ojców Salezjanów w Krakowie. 
Jednocześnie trwamy na modlitwie o nowe powołania 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Polecamy Bogu 
Michała Rosińskiego, który rozpoczął swoją formację 
i podejmuje rozeznanie własnego powołania w ramach 
WŚSD w Katowicach.  
 

W zakresie wykonanych prac na naszych 
obiektach możemy wymienić między innymi: 

 
1. Wykonanie drzwi i przysposobienie pomiesz-

czeń w Domu Parafialnym na magazynek dla 
Przedszkola. 

2. Wymiana zniszczonych wandalizmem klamek 
w kościele i ubikacji przy kościele. 

3. Likwidacja dwóch starych pieców węglowych 
na Starej Farze i w Starym Domu Parafialnym. 

4. Pomalowanie wnęk przy mniejszych witrażach 
kościelnych. 

5. Wyburzenie betonów i płyt stanowiących wej-
ście do kościoła od strony północnej  i wybudo-
wanie granitowych schodów. 

6. Czyszczenie kanalizacji deszczowej wykonanie 
czterech nowych studzienek. 

7. Podłączenie instalacji centralnego ogrzewania 
w Starym Domu Parafialnym pod nowy piec z 
podajnikiem na  Starej Farze. 

8. Likwidacja betonowego zbiornika na węgiel 
przy aptece.  

9. Dokończenie malowania wszystkich dolnych 
pomieszczeń Dom Parafialnego (kotłownie, ga-
raże, pralnia, korytarze z klatką schodową). 

10.  Naprawa uszkodzonych elementów w ławkach 
kościelnych po męskiej stronie.  

11.  Odnowienie elewacji Domu Parafialnego od 
strony północnej i zachodniej.  

12.  Odnowienie ławek kościelnych po stronie mę-
skiej.  

13.  Malowanie przedsionka kościoła  i klatki scho-
dowej prowadzącej na chór. 

14.  Wykonanie chodnika i pokrycie kostką bruko-
wą fragmentów parkingu przy aptece w miejscu 
betonowego zbiornika na węgiel.  

15.  Wymiana ponad 20 metrów drabin drewnia-
nych na aluminiowe z zabezpieczeniami w gór-
nych odcinkach wieży kościoła.   

16.  Wykonanie betonowego wzmocnienia i założe-
nie nowych krat w miejscu wydechu ciepłego 
powietrza i w miejscu wchłaniania powietrza.  

17.  Zamontowanie nowego bojlera elektrycznego 
w kuchni naszej ochronki parafialnej na Starej 
Farze.  

18.  Usunięcie awarii wodnej  i wymiana zaworów 
w okolicach salki ministranckiej.  

19.  Wymiana na Starej Farze grzejników central-
nego ogrzewania na aluminiowe wraz z termo-
statycznymi zaworami.  

20.  Pomalowanie pomieszczeń w dolnej części Sta-
rej Fary.  

21.  Pomalowanie mieszkania po księdzu Marku 
przed przyjęciem nowego wikarego ks. Toma-
sza Stolarskiego. 

22.  Uporządkowanie po malowaniu klatki schodo-
wej na chór oraz zainstalowanie nowej szafy.   

23.  Pomalowanie wnętrza Kaplicy Pogrzebowej. 
24.  Wymiana kratek wentylacyjnych po stronie 

zewnętrznej Domu Pogrzebowego. 
25.  Naprawa i odnowienie po gradobiciu ze-

wnętrznej elewacji Domu Pogrzebowego  
26.  Naprawa konstrukcji  ławek po stronie dam-

skiej.  
27.  Pomalowanie głównej sali Domu Parafialnego, 

holu i kancelarii. 
28.  Gruntowne 

odnowienie 
powierzchni 
ławek po stro-
nie damskiej. 

29.  Usunięcie 8 
drzew przy 
parkingu, 
Domu Para-
fialnym oraz 
na cmentarzu 
zgodnie z po-
zyskanymi po-
zwoleniami. 

 
 

Wycinka starych i chorych drzew 
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30. Pozyskanie stosownych pozwoleń z Archidiece-
zjalnej Komisji Sztuki Sakralnej potwierdzonej 
dokumentem ks. Arcybiskupa. Przygotowanie  
szwedzkiego kamienia szlifowanego na użytek 
remontu i odnowy naszego prezbiterium. Do-
konanie stosownych ustaleń z wykonawcami 
nowej ambonki, ołtarza posoborowego i siedzeń 
dla ministrantów i kapłanów dostosowanych do 
naszego wnętrza i ołtarzy w kościele.  

Za wszelkie błędy i niedoskonałości minionego 
roku szczerze przepraszam. Jednocześnie wdzięcz-
ny tysiącom parafian za modlitwę, życzliwość i 
każde wsparcie materialne, na to wszystko co jest 
przed nami i cały 2016 Rok z serca błogosławię. 

 
Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

Po zamknięciu i podsumowaniu roku 2015 
rozpoczął się rok 2016, a wraz z nim nowe ob-
owiązki i realizacja wcześniejszych planów w 
dziedzinie życia gospodarczego i na polu 
duszpasterskim.  

W naszych działaniach gospodarczych jak tylko 
ucichły nieco kolędy i mieliśmy już za sobą ważniej-
sze uroczystości kościelne rozpoczęliśmy prace re-
montowe w prezbiterium będące zarazem przygotowa-
niem do położenia granitu. Z racji użytych w latach 
70-tych i wcześniej – dostępnego wówczas słabego 
materiału budowlanego – nasze prezbiterium było 
kruche i popękane. W czasie podjęcia koniecznego 
remontu zobaczyliśmy jego faktyczny stan. Z serca 
dziękuję panu Hubertowi za podjęcie się tych trudnych 
prac i zorganizowanie grupy mężczyzn ciężko pracują-
cych przy demontażu i wywozie gruzu oraz pomagają-
cych przy odbudowaniu stopni schodowych w prezbi-
terium. Za ciężką i bezinteresowną pracę dziękuję 
przede wszystkim panu Hubertowi Figasowi oraz Mi-
chałowi Gąsiorowi, Damianowi Zającowi, Kazikowi 
Kuczerze i Bogusiowi Michałowiczowi. Panu Ryszar-
dowi Torbickiemu dziękujemy za przygotowanie kana-
łów do instalacji elektrycznej i elektroakustycznej 
ukrytych pod granitem. Firma pana Ogiermana dopro-
wadziła do pomalowania nowych krat wentylacyjnych. 
Dziękujemy również za pomoc Dawidowi Pachowi-
czowi i Łukaszowi Śmiatkowi. Dzięki solidności pana 
Krystiana Mazurka, który przeprowadził transport ze 
Szwecji i przygotował granit do naszego prezbiterium 
oraz dzięki solidnej pracy firmy kamieniarskiej pana 
Kazimierza Żogały położenie granitu w naszym pre-
zbiterium jest już na etapie końcowym. Równolegle do 
opisanych powyżej prac kontynuowaliśmy w świątyni 
malowanie ławek by doprowadzić do końca to prze-
dłużające się z powodów od nas niezależnych  rozpo-
częte w ubiegłym roku zadanie.  Panom Janowi i Ad-
amowi Śmiatkom oraz Arkadiuszowi Maciączykowi 
dziękujemy za odnowienie ławek i konfesjonałów zaś 
wiernych przepraszamy za wynikające z tego faktu 
uciążliwości.  Dzięki pomocy pana Janka Mury pozy-
skaliśmy również w tym roku kilka pozwoleń na usu-

nięcie zagrażającym nam i grobom naszych zmarłych 
drzew cmentarnych. W tym  trudnym i niebezpiecz-
nym zadaniu oprócz operatora zwyżki  pracowali pa-
nowie Figas Hubert, Gąsior Michał, Zając Damian, 
Michałowicz Bogusław, Zimnol Jan, Tarnowski Ad-
am, Zając Robert i Kazimierz Kuczera. Panu Januszo-
wi Gawędzie dziękujemy za transport drzewa na plac 
kościelny. Dziękuję panu Hubertowi za zorganizowa-
nie tej pracy i doprowadzenie ostatecznie do wykorzy-
stania pozyskanego drewna jako opał w naszej ko-
tłowni kościelnej.  Za dobrą współpracę, zorganizowa-
nie roboty na kilku frontach, również za ciężką pracę 
fizyczną a przy tym pozyskanie potrzebnych nam osz-
czędności panu Hubertowi mówię „Serdeczne Bóg 
Zapłać”.  

Zachęcam do owocnego wykorzystania  czasu 
Wielkiego Postu oraz skorzystania z rekolekcji, któ-
rych plan umieszczono na następnej stronie. Niech 
Bóg błogosławi nam na czas zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, w które wpisuje się 30-ta rocznica 
moich święceń kapłańskich. 

 – wdzięczny Bogu i ludziom 

                      Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz. 

 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Wycinka drzew na parafialnym cmentarzu 
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Prowadzący – ks. dr Adam Pawlaszczyk –  

Wikariusz Sądowy Archidiecezji Katowickiej 

 

Sobota 5.03 

17.oo  Msza św. z nauką ogólną: Sąd nad świa-
tem.  

18.oo  Spotkanie z osobami zainteresowanymi 
tematyką stwierdzenia nieważności małżeństwa.  

 

Niedziela 6.03 

Msze św. z naukami  ogólnymi: Sąd nad światem. 
– 7.oo, 8.3o, 10.oo, 11.3o, 

15.3o – Gorzkie Żale  

16.oo, 20.3o 

17.oo nauka stanowa dla mężczyzn. Ślubuję Ci 
wierność. 

 

Poniedziałek  7.03  

7.oo  Msza św. z nauką ogólną. W imię człowie-
ka. Miłosierdzie ciału.  

17.oo Msza św. z nauką ogólną. W imię człowie-
ka. Miłosierdzie ciału. 

18.oo nauka stanowa dla kobiet. Oraz że Cię nie 
opuszczę.  

 

Wtorek  8.03 

7.oo Msza św. z nauką ogólną. W imię Boga. 
Miłosierdzie duszy. 

17.oo Msza św. z nauką ogólną. W imię Boga. 
Miłosierdzie duszy. 

18.oo nauka stanowa dla młodzieży. Miłość, 
wierność, uczciwość.  

 

 

 

KOMUNIKAT PO IX SESJI 
PLENARNEJ 

6 lutego br. odbyła się 
dziewiąta sesja plenarna II 
Synodu Archidiecezji Kato-
wickiej. Zgromadzenie syno-
dalne rozpoczęło obrady od 
ostatecznego głosowania 
nad dokumentami przygoto-
wanymi przez Komisję ds. 
Duchowieństwa oraz Komisję 
ds. Powołań i Formacji  
do Prezbiteratu. Następnie 
przewodniczący Komisji ds. 
Świeckich oraz Komisji ds. 
Katechezy i Wychowania Ka-
tolickiego przedstawili zmia-
ny w projektach, sformuło-
wane w oparciu o poprawki 

zgłoszone przez członków 
Synodu. 

W dalszej części sesji odbyła się 
prezentacja dokumentu Komisji ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży oraz dys-
kusja dotycząca kształtu tego duszpa-
sterstwa w archidiecezji. W projekcie 
znajdują się postulaty dotyczące m.in. 
wspomagania duszpasterstwa para-
fialnego przez struktury archidiece-
zjalne, dekanalne, rejonowe oraz 
wskazujące na potrzebę uzupełniania 
działań ściśle duszpasterskich także 
takimi, które będą wspierać młodych  
w osiąganiu ludzkiej dojrzałości. 
Autorzy projektu podkreślają również 
konieczność współpracy pomiędzy 
rodzicami, duszpasterzami oraz 
wszystkimi, którzy angażują się  
w pracę z młodzieżą - zarówno na 
płaszczyźnie ewangelizacyjno-
duszpasterskiej, jak i wychowawczej. 

W czasie dyskusji zwracano uwagę, 
że najistotniejszą dla owocności dusz-
pasterstwa młodzieży jest gotowość 
duszpasterzy do poświęcania czasu 
młodym, przebywanie z nimi, czego 
nie da się zastąpić „specjalizowa-
niem” duszpasterzy. 

Kolejna, dziesiąta sesja plenarna 
odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. Za-
prezentowane zostaną na niej dwa 
ostatnie synodalne projekty: Komisji 
ds. Duszpasterstwa oraz Podkomisji  
ds. Mediów. Bardzo prosimy o modli-
twę w intencji wszystkich członków 
Synodu. 

ks. Grzegorz Strzelczyk 
   Sekretarz II Synodu 
Archidiecezji Katowickie  

 
 

Rekolekcje Wielkopostne (5 – 8 marca 2016) 

„W imię Boga – w imię człowieka” 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
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Kontynuujemy rozważania dotyczące roli 
kapłana jako kierownika duchowego. Na przy-
kładzie świadectwa jekie pozostawił nam św. 
Jan Vianney widzimy, co to znaczy być kie-
rownikiem sumień. 

PROBOSZCZ Z ARS, JAKO KIEROWNIK 
SUMIEŃ c.d. 

Widziałem kiedyś - opowiada ks. Dufour, misjonarz z 
Pont d'Ain - pewnego pułkownika, który służył Ks. Vian-
ney'owi do do Mszy św. i szedł obok niego ze świecą w ręku, 
gdy rozdawał Komunię. Pułkownik ten zapytał później świę-
tego kapłana, czy nie powinien by, skoro jest wolnym od 
więzów małżeńskich, zostać zakonnikiem. Broń Boże - od-
parł święty - w wojsku bardzo potrzebne są dobre przykłady, 
w rodzaju tych, jakie Pan daje. 

Ojcze - pytał go pewien kapłan, klęcząc u jego stóp - 
czy mam utrwalać w sobie pragnienie życia zakonnego, 
które odczuwam tak żywo, już od lat blisko dwudziestu? Na 
to usłyszał zdecydowaną odpowiedź: - Tak, mój synu. Ta 
myśl pochodzi od Boga. - W takim razie, pozwoli mi Ojciec 
porzucić stanowisko profesora seminarium, które obecnie 
zajmuję, i powie do jakiego zakonu mam wstąpić... - Nie tak 
prędko, mój drogi! Pozostań tam, gdzie jesteś. Bo widzisz, 
Pan Bóg daje niekiedy pragnienie, którego urzeczywistnie-
nia na tym świecie żądać nie będzie. W trzy lata później, ten 
sam kapłan; mimo wszystko dręczony pragnieniem życia 
klasztornego znowuż zwrócił się do Proboszcza z Ars, pró-
bując ponowić atak na jego decyzję. W tym czasie właśnie 
przeniesiono tego kapłana z małego seminarium na profeso-
ra w katolickim zakładzie naukowym. - Teraz, gdy nie je-
stem już w małym seminarium, Ojciec poradzi? - zapytał 
świętego. Na to Sługa Boży odparł z uśmiechem: - Ależ to 
samoż - A potem dodał z powagą: - Niech ksiądz nie zostaje 
proboszczem. Najpiękniejsze dzieło, jakiemu można poświę-
cić się w tych czasach, w których obecnie żyjemy, to chrze-
ścijańskie wychowanie młodzieży. 

Wiele osób zwracało się do księdza Vianney'a z proś-
bą, by pokierował nimi w wyborze nabożeństw. Będąc wro-
giem dewocyjek, dopatrywał się w nich bowiem tendencji 
do wyjałowienia dusz, Święty zachwalał wszystkie praktyki 
przez Kościół zatwierdzone i polecone, a więc: odmawianie 
koronki, Anioł Pański, aktów strzelistych, a nade wszystko 
słuchanie Mszy św. i nabożeństw liturgicznych. Wyżej sta-
wiał modlitwę publiczną od modlitw prywatnych. 

Modlitwa prywatna - mówił - podobna jest do słomy, 
tu i ówdzie po polu rozrzuconej; jeśli ją zapalisz, słaby bę-
dzie płomień, ale zbierz źdźbła rozrzucone w jeden stos, a 
płomień będzie silny i wzniesie się ku niebu: taką jest modli-
twa publiczna. 

Osoby inteligentne usiłował ksiądz Vianney przyzwy-
czaić do codziennego rozmyślania i tłumaczył im, w jaki 
sposób mają je odprawiać. Nie zdolnym do systematycznej 
medytacji, zalecał po prostu, by często myśleli o Panu Bogu.  
Zwrócił mi uwagę na to - mówiła właścicielka sklepu z 
dewocjonaliami, Marta Miard - że wystarczyłoby mi popa-

trzeć uważnie na tyle posążków Matki Boskiej i tyle przed-
miotów dewocyjnych, by wiedzieć co mówić na modlitwie. 
Jako najodpowiedniejszą lekturę doradzał Ewangelię, Na-
śladowanie Jezusa Chrystusa i Żywoty świętych Pańskich. 
Rzecz godna uwagi, że jako roztropny kierownik dusz, 
umiał odróżniać ściśle obowiązek od rady i stale nakazywał 
wypełniać przede wszystkim obowiązki. Trudno wyrazić - 
mówi panna de Belvey - z jak przedziwnym taktem umiał w 
stosunku do każdego rozpoznać, co było dlań nakazem, 
obowiązkiem lub radą, jak umiał odczuć wszystko, co było 
miłością własną lub wytworem niewczesnej gorliwości. 

Czego uczył w nauce katechizmu, to powtarzał i w 
konfesjonale. Osoba prawdziwie rozumiejąca religię - ma-
wiał - ma zawsze dwóch przewodników: radę i posłuszeń-
stwo. 

Ksiądz Proboszcz - zeznaje Katarzyna Lassagne - nie 
chciał, by matka w rodzinie zaniedbywała się w domowym 
gospodarstwie dla częstego chodzenia do kościoła. Któregoś 
roku, na początku postu zabronił mi zachowywać post ścisły. 

- A przecież ksiądz Proboszcz - rzekłam - sam pości. - 
To prawda - odparł - ale ja, zachowując ścisły post mogę 
spełniać swe obowiązki, a ty byś tego uczynić nie mogła. 

Osobom żyjącym w stanie małżeńskim ukazywał 
wielkość ich powołania, upominając, by święcie spełniały 
swoje obowiązki. 

Niejaka pani Ruet, z Ouroux (w dep. Rhone), obarczo-
na już licznym potomstwem, miała znów zostać matką. 
Udała się do Świętego w Ars, by odeń zaczerpnąć odwagi. 
Niedługo czekała, gdyż ksiądz Vianney wywołał ją z tłumu. 
- Bardzoś smutna, moje dziecko - rzekł, gdy uklękła przy 
konfesjonale. - Ach, Ojcze, już nie jestem zbyt młoda, a tu 
nowy obowiązek! - Pociesz się, dziecko. Gdybyś wiedziała, 
ile to niewiast będzie w piekle za to, że nie wydały na świat 
tych dzieci, które powinny były wydać... 

Moja droga - rzekł z ojcowską dobrodusznością do 
młodej matki, która zwierzała mu się z trosk spowodowa-
nych liczną rodziną - niech cię twój ciężar nie przeraża. 
Chrystus Pan dźwiga go wraz z tobą. Wszystko, co czyni, 
czyni dobrze:, jeśli daje młodej matce liczne potomstwo, to 
znaczy, iż uważa ją za godną tego, by je wychowała. Jest to 
z Jego strony dowód wielkiego zaufania. 

Swych braci w kapłaństwie ks. Vianney zaklinał, by 
zmierzali, bez żadnych zastrzeżeń, do doskonałości według 
rad ewangelicznych. Od doskonalszych żądał niekiedy ofiar 
pozornie małych, lecz wielkich niezawodnie w oczach Boga 
i jego wiernego sługi. 

Pewien kaptan, który później został zakonnikiem Naj-
świętszego Serca w Issoudun, raz odprawiał rekolekcje pod 
kierunkiem Proboszcza z Ars. Gdy już kończył spowiedź, 
zawahał się, czy ma się oskarżyć, że w godzinach wolnych 
od zajęć grywał w karty z innymi kapłanami. Dla własnego 
spokoju jednak wyznał to. - Nie trzeba grać w karty - rzekł 
święty spowiednik. - Ależ, Ojcze, gra może być niekiedy 
mniejszym złem. Zresztą w czasie zebrań, dla towarzystwa... 
- Nie ma potrzeby zbierać się w takim celu. - Niekiedy, Oj-
cze, jest się wezwanym do oddania usługi bratu kapłanowi - 
a potem... - Gdy się oddało usługę, trzeba odejść. Odpowie-

Proboszcz  z  Ars (39) 
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dzi Świętego były krótkie, jasne, bez komentarzy. Po drugiej 
stronie zakratowanego okienka duchowny penitent ociągał 
się z wyprowadzeniem ostatecznego wniosku, uważając, że 
taka surowość niezgodna jest z tradycją i przewyższa jego 
siły - gdy wtem, podniósłszy głowę, spojrzał na krucyfiks. 
Wówczas zrozumiał... - A więc, Ojcze mój, obiecuję, że już 
więcej grać nie będę, ale proszę mi dopomóc swymi modli-
twami. - To wystarczy! - odrzekł ksiądz Vianney i udzielił 
rozgrzeszenia.  Odszedłszy od konfesjonału udał się penitent 
do kaplicy świętej Filomeny i tam, opierając się na ołtarzu, 
zapisał swe postanowienie... Gdy po upływie jakiegoś czasu 
zwykli jego partnerzy znów go zapraszali do kart, rzekł im: 
Przez kilka chwil będę świadkiem waszej partyjki, lecz sam 
grać nie będę. Wróciłem z Ars, gdzie obiecałem księdzu 
Proboszczowi, że już grać nie będę. Na to już nikt nic nie 
odpowiedział.  W innych okolicznościach, zalecał święty 
braciom-kapłanom ofiary bardziej heroiczne. Pewnemu 
duszpasterzowi, który utyskiwał przed nim na obojętność 
swych parafian i na bezowocność gorliwych wysiłków, dał 
ksiądz Vianney odpowiedź, która wydaje się twardą, lecz 
niezawodnie miał siłę znieść ją ten, do którego była skiero-
wana:, Gdy nauczałeś z ambony, czyś się modlił?.. Czyś 
pościł?.. Czyś zadawał sobie dyscyplinę?.. Czyś spał na 
gołej ziemi? Dopókiś tego wszystkiego nie spełnił, nie masz 
prawa użalać się. 

Dusze skrupulatne pouczał święty, by miały ufność w 
Bogu i były posłuszne spowiednikowi. Dość było zresztą 
jednego jego słowa, by uspokoić duszę trwożliwą i zmiesza-
ną... Bojaźliwych i skrupulatów pobudzał do czynu, do 
poświęcenia. Niejaka panna Adela Conil, z Mormoiron (w 
dep. Vaucluse), zaproszona była na matkę chrzestną. Odpo-
wiedzialność połączona z tym skromnym tytułem przeraziła 
ją - gdyż w owych czasach odpowiedzialność tę uznawano (i 
słusznie) więcej niż dziś. - Odmówiła tedy prośbie. Wkrótce 
potem odbyła pielgrzymkę do Ars i poszła tam do spowie-
dzi. Niedobrze postąpiłaś, nie chcąc być matką chrzestną - 
rzekł jej ksiądz Vianney, choć o tym wcale mowy nie było - 
nie trzeba nigdy bać się dobrze czynić. Na drugi raz bądź 
rozumniejszą. Proboszcz z Ars przynaglał dusze pobożne, 
by często przystępowały do Sakramentów św. Wprawdzie 
nie wszyscy przystępujący do nich są świętymi, lecz święci 
zawsze tylko z tych się rekrutują, którzy Sakramenty święte 
często przyjmowali. Toteż w czasach przesiąkłych janseni-
zmem, gdy częsta Komunia święta we Francji niemal nie 
istniała, Ks. Vianney stał się jednym z pierwszych propaga-
torów tego świętego zwyczaju. Lecz działał zawsze rozum-
nie, dążąc do tego, by do Komunii św. przygotowywano się 
poważnie, a następnie, by starano się wyciągnąć z niej jak 
największą korzyść dla duszy. Praca nad własną duszą - 
było jego dewizą. Nie znosił opuszczenia się, obojętności, a 
tym więcej nałogu. Biedne dziecko, mówił do pewnej pani z 
Lyonu - nie chcesz się nawrócić!... Przystępujesz do Komu-
nii Św., a niczego w postępowaniu swym na lepsze nie zmie-
niasz! Zawsze jesteś gwałtowna, popędliwa! Penitentka, 
spostrzegłszy, iż Proboszcz z Ars tak wyraźnie czyta w jej 
duszy, poczęła drżeć na całym ciele, a gdy odważyła się 
podnieść na świętego oczy łzami zalane, zdało jej się, jakby 
oblicze księdza Vianney'a było całe w ogniu.  Pewnego 
poranku, r. 1845, panna Stefania Poignard z Marcy (w po-
bliżu Villefranche sur Saone) jechała w towarzystwie roz-
bawionych koleżanek omnibusem idącym do Ars. Gwarzyła 
z nimi wesoło przez całą drogę. Po przybyciu na miejsce 
Stefania, która była pobożną, udała się wprost do kościoła, 

gdzie właśnie ks. Vianney rozpoczął Mszę świętą. Gdy 
nadeszła chwila Komunii młoda dziewczyna uklękła przy 
balustradzie. Celebrans spokojnie udzielał Komunii św. 
innym osobom, ale gdy podszedł do Stefanii, wziąwszy 
Hostię podniósł ją do góry ponad puszką i zaczął mówić 
słowa: Corpus Domini nostri, lecz nie dokończywszy ich 
stanął bez ruchu...  Trudno opisać niepokój wewnętrzny, 
jaki ogarnął tę młodą istotę, której Mąż Boży chciał dać 
naukę na całe życie. Nie wiedząc co ma myśleć, zaczęła 
gorąco powtarzać w duchu akty wiary, nadziei i miłości. 
Gdy je skończyła, kapłan podał jej Hostię świętą i poszedł 
dalej. Spotkawszy się z nią później, rzekł: Nie zmówiłaś 
rannego pacierza i byłaś roztargniona przez całą drogę. Czy 
sądzisz, moje dziecko, że byłaś wówczas usposobiona do 
przyjęcia Komunii świętej? 

Zanim dopuścił kogoś do częstej Komunii żądał odeń 
ks. Vianney, prócz pewnego stopnia pobożności, także wy-
starczającej wiedzy. Pani Maduel z Lurcy, osoba pobożna, 
lecz bardzo mało oświecona w rzeczach wiary, prosiła go 
kiedyś, by pozwolił jej komunikować kilka razy w tygodniu. 
Dobrze, moja droga – odrzekł Święty – lecz za pokutę pój-
dziesz do swego proboszcza i poprosisz go, by ci powiedział 
czego uczy katechizm o Komunii świętej i o usposobieniu, w 
jakim do niej przystępować należy. Biedna penitentka może 
w tych warunkach gotowa byłaby wyrzec się częstej Komu-
nii Świętej, lecz musiała spełnić polecenie Ks. Vianney'a, 
ponieważ stanowiło ono jej pokutę. Rada nie rada musiała 
zwrócić się do księdza Bernard'a, proboszcza z Lurcy, który 
jednak, oszczędzając miłość własną swej parafianki, zado-
wolił się tym, że pożyczył jej dwa dzieła duchowne, wyzna-
czając do przeczytania odpowiednie rozdziały. Gdy je prze-
czytała, rzekła do księdza Bernard'a, odnosząc mu książki:  
jakże rada jestem, że miałam zadaną taką pokutę! Dowie-
działam się w ten sposób rzeczy, o których istnieniu nie 
wiedziałam. 

Ksiądz Bernard podawał później szczegół ten kapła-
nom, jako odpowiedź dla tych, co zarzucali Proboszczowi z 
Ars, że się nie zna na kierownictwie duchownym i że ulega 
wszelkim fantazjom fałszywych dewotek. 

Gardząc bigoterią, zachęcał Proboszcz z Ars do praw-
dziwej pobożności. W duszach należycie usposobionych 
rozbudzał łaknienie Chleba Anielskiego. W jego naukach 
katechizmowych o częstej Komunii pełno jest gorących 
wezwań i przedziwnych porywów. 

Nie tylko ciało ale i dusza także odżywiać się powinna 
- mówił święty. - A gdzież jej pokarm?... Dzieci moje, gdy 
Bóg postanowił dać duszy naszej pożywienie, by podtrzymać 
jej siły w pielgrzymce życia, nie znalazł na ziemi nic, co by 
jej godnym było. Wtedy postanowił dać jej samego siebie...! 
O duszo moja, jakżeś wielka! Sam Bóg tylko może głód twój 
zaspokoić!... Pokarm duszy, to Ciało i Krew Boga!... O, 
jakże to zacny pokarm!... Dusza samym tylko Bogiem żywić 
się może... jakże szczęśliwe są dusze czyste w swym zjedno-
czeniu z Chrystusem Panem przez Komunię!... W niebie 
zabłysną jak piękne diamenty, gdyż Bóg jaśnieć w nich bę-
dzie... O, błogosławione życie! Żywić się Bogiem!... Czło-
wiecze, jakżeś wielki gdyś karmiony Ciałem i pojony Krwią 
Boga!... Idźcie więc często do Komunii, dzieci moje. 

Z tym samym entuzjazmem przemawiał Proboszcz z 
Ars, gdy kierował duszami w konfesjonale. Kiedyś wywołał 
z tłumu Elżbietę Giraud, założycielkę zgromadzenia Sióstr 
Różańca świętego, w Pont de Beauvoisin (w dep. Isery) i 
rzekł: Nie dosyć często komunikujesz! Częściej przystępuj do 
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Stołu Pańskiego. Oto już pora wychodzić mi ze Mszą: chcę 
abyś miała dziś szczęście przyjąć Chrystusa Pana. Byłam 
zawsze bardzo oschłą - zwierzała się przyjaciółkom Matka 
Elżbieta. - W owym czasie komunikowałam raz w tydzień i 
uważałam, że to nawet jeszcze jest zbyt często. Pewna po-
bożna osoba, z parafii znajdującej się w okolicy Beaujolais, 
rzadko przystępowała do Komunii. Ksiądz Vianney wymógł 
od niej przyrzeczenie, że co dwa tygodnie przyjmować bę-
dzie Przenajświętszy Sakrament. Odbywając kilkakrotnie 
pielgrzymkę do Ars, za każdym razem otrzymywała podob-
ny rozkaz. Osoba ta, choć chciała być posłuszną nakazowi 
spowiednika, zwracała jednak uwagę na to, że podobne 
pobożne praktyki nie są w zwyczaju w tej parafii, a przeto w 
wykonaniu ich byłaby osamotnioną. - Wszak ma pani przy-
jaciółki - rzekł Ksiądz Proboszcz. - Proszę wybrać najcno-
tliwsze z ich grona i przyprowadzić je do mnie. Wtedy już 
pani nie będzie sama. Powróciła tedy do Ars z dwiema to-
warzyszkami. Proszę przyjść za sześć miesięcy - rzekł do 
każdej z osobna mąż Boży - ale w towarzystwie: każda z 
was musi pozyskać dwie lub trzy towarzyszki. 

Po sześciu miesiącach, już z Beaujolais do Ars piel-
grzymowało dwanaście osób. Przed każdą z nich nasz świę-
ty odsłonił tajemnicę częstej Komunii... Własny ich pasterz 
zdziwił się rychło, widząc szczęśliwą przemianę w swej 
parafii i chciał poznać przyczynę tego zjawiska. Gdy opo-

wiedziano mu rzecz całą, on sam z kolei pospieszył do Ars, 
by złożyć podziękę gorliwemu kapłanowi. 

Ileż to jeszcze innych dusz, ile parafii zawdzięczało 
świętemu Proboszczowi swój postęp w dobrym! Nie mamy 
wszystkich świadectw, które by wzbogaciły w pełni życio-
rys Proboszcza z Ars ujawnianiem faktów stwierdzających, 
jakim był spowiednikiem i kierownikiem sumień: Bóg pozo-
stawił sobie wyjawienie wielu szczegółów - na wielką chwilę 
Sądu... Sam Ks. Vianney - opowiada hrabia des Garets - 
zmuszony był przyznać, iż dopiero Sąd Ostateczny wykaże 
dobro zdziałane przez jego posługi duchowne. 

Wobec tego, łatwo zrozumieć, że szatan, zawzięty na 
zgubę dusz, mógł przez usta opętanej rzucić mu te słowa: 
Zadajesz mi szalone cierpienia!... Gdyby trzech takich, jak 
ty, znalazło się na świecie, zniszczone byłoby królestwo 
moje. 

 
(Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: Francis 

Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vian-
ney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanoni-
zacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka 
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup 
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 

 

 
 
 
 
 

 

Chrystus, tak, ale Kościół C 

To zdanie często pojawia 
się w rozmowach ludzi wokół 
nas. Czy budzi ono w nas 
refleksję?  

Małżeństwa ekip w ciągu ostat-
niego miesiąca właśnie nad takim 
tematem czyniły refleksję. Pierwsza 
myśl, czy moja wiara jest ugruntowa-
na i stateczna czy też ciągle jeszcze 
chwiejna? Pewnie ugruntowana, ale 
zaraz pojawia się świadomość mało-
ści, kruchości – przecież upadam! – to 
jak bym zachował się w obliczu za-
grożenia, wyśmiania? Czy byłbym 
mężny? – Dzisiaj, po wielu latach 
poszukiwań to raczej jest stawanie w 
pokorze, wezwanie o wsparcie, co-
dzienne przylgnięcie do Jezusa, by 
starczyło męstwa na czas próby. Sam 
w oddaleniu od Pana jestem zbyt 
słaby - mogę być tylko zarozumiały. 
Mężny mogę być tylko, gdy jestem w 
przyjaźni z Bogiem, gdy żyję we 
wspólnocie Kościoła, gdy dzielę się 
miłością z innymi, gdy mam dla nich 
czas, gdy stać mnie na rezygnację z 
samego siebie, by dać siebie drugiemu 
z radością. Tak - z radością – gdy 

jestem chrześcijaninem „prawdzi-
wym”, to jestem radością i niosę ra-
dość – to znak rozpoznawczy chrze-
ścijanina. Czyniona refleksja pokazu-
je, że rozluźnienie więzi z Panem są 
początkiem zagubienia, niezrozumie-
nia swojego zachowania, postępowa-
nia, nie rozumienia otaczającego nas 
świata, że w miejsce Ewangelii wkra-
dła się poprawność polityczna, mity z 
ekranu telewizora, frazesy powtarzane 
przez współpracowników w pracy. 
Gdy brak refleksji nad Słowem Bo-
żym, brak świadomego przyjęcia 
każdego dnia od nowa i na zawsze 
Jezusa jako Pana i Zbawiciela naszego 
istnienia, to zatraca się świadomość, 
że moje życie może być prawdziwe 
tylko w Bogu.  

To dzięki moim rodzicom, którzy 
w swej wielkoduszności przynieśli 
mnie do Kościoła i prosili w moim 
imieniu, bym został, została 
ochrzczona w Imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego i został, została wyzwo-
lony, wyzwolona od grzechu i odro-
dzony, odrodzona jako dziecko Boże, 
byśmy stali się członkami Chrystusa 
oraz zostali wszczepieni w Kościół. 
Tak, mając świadomość Bożego ojco-

stwa  staję się dzieckiem, a to porząd-
kuje całe moje życie - jeżeli tylko 
zechcę. W ogromnej miłości Bóg daje 
mi wolność – jestem zdolny do wybo-
ru dobra, ale i zła, i tu w swej wolno-
ści czasem gubimy się my sami, a i 
nasze dzieci. Pokusa szatańska jest 
wszem obecna, bardzo realna i ukryta 
za moim rozsądkiem, inteligencją, 
rozumem.  Gdy serce zimne, zamknię-
te, pozbawione miłości to rozum się 
gubi, a sumienie – to wewnętrzne 
sanktuarium, w którym Bóg przema-
wia do człowieka - staje się niesły-
szalne i nie potrafi człowieka prowa-
dzić. Człowiek potrzebuje pomocy 
drugiego, potrzebuje towarzyszenia, 
czułości, dotyku, bycia z nim. To 
poprzez takie cechy miłości jak: 
obecność, pracowitość, czułość jeste-
śmy w stanie budować więzy emocjo-
nalne, uczucia miłości niezbędne dla 
budowy relacji prawdziwie ludzkich, 
takich Bożych – więzów miłości, 
które choć są nie widzialne potrafią 
związać nas z sobą ogromnie silną 
nicią, która jest ożywcza dla wszyst-
kich stron i daje radość życia we 
wspólnocie. Ewangeliczny winny 
krzew, w który jesteśmy wrośnięci – 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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to Chrystus, źródło naszej wolności, 
radości z życia tu i teraz, jak i życia 
tam w domu Ojca. Jestem przezna-
czony, przeznaczona do życia wiecz-
nego i tylko prawdziwie żyjąc w Ko-
ściele Chrystusowym mogę je osią-
gnąć.  

My rodzice, dziadkowie dzięki 
doświadczeniu naszej wiary możemy i 
powinniśmy towarzyszyć naszym 
dzieciom, wnukom ukazując im nasze 

radosne oblicze, radosne dzięki życiu 
wiarą, nadzieją i miłością. To nasz 
przykład życzliwości, serdeczności, 
miłości okazywanej może być dla 
nich wsparciem, czasem wyrzutem 
sumienia, na ich drodze poszukiwań 
Jezusa w ich życiu, bo przecież chrze-
ścijaństwo to spotkanie człowieka ze 
swoim Stwórcą. Po to zostaliśmy 
stworzeni i tak uzdolnieni, by wcho-

dzić w relacje z Bogiem i człowie-
kiem, by miłować.              

Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

 

Gdybyśmy mieli odpo-
wiedzieć, z czym kojarzy nam 
się post, z pewnością więk-
szość z nas odpowiedziała-
by, że przede wszystkim z 
postanowieniami. Postano-
wienia bywają bardzo różne 
od zrezygnowania ze słody-
czy po odmawianie dziesiątki 
różańca. Ważna jest zawsze 
intencja, jeżeli płynie z serca, 
to naprawdę warto podjąć 
trud na te jak ważne 40 dni. 
 Dlaczego prawdziwy post? 
Czyżby te, które były dotychczas były 
nieprawdziwe? A może czegoś bra-
kowało, bądź kogoś… odpowiedzi 
znajdziemy w Piśmie Świętym, w 
Księdze Izajasza 58 rozdziale: „ 
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! 
Podnoś głos twój jak trąba Wytknij 
mojemu ludowi jego przestępstwa i 
domowi Jakuba jego grzechy! Szukają 
mnie dzień za dniem, pragną poznać 
moje drogi, jak naród, który kocha 
sprawiedliwość i nie porzuca prawa 
swego Boga…”, Każdy z nas potrze-
buje stale nawracać się do Boga, może 
staramy się żyć według przykazań, 
zasad Ewangelii, ale czy to wystarczy, 
żeby być zbawionym? Zawsze można 
zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście 
rozwijam w sobie podobieństwo do 
Pana Boga? 
 „Czemu pościliśmy, a Ty nie 
wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a 
Ty tego nie uznałeś (..), Czasami od-
nosimy takie wrażenie, że Bóg nas nie 
słucha, modlimy się, prosimy, podej-
mujemy różne akty pokuty, i nic się 
nie dzieje. Może wynika to po prostu 
z tego, że jesteśmy niecierpliwi, nie 
lubimy czekać, chcemy już otrzymać 
to, o co prosimy. Jednak jak tak bar-
dziej się zastanowimy i rozejrzymy 
wokoło, to możemy dostrzec, że może 
nie dostajemy tego, co chcemy, ale 

dostajemy coś znacznie więcej. Nagle 
okazuje się, że Bóg nasz Stwórca wie 
najlepiej, gdzie jest nasze miejsce i do 
czego nas powołał. 
 Kolejne fragmenty odsłaniają 
prawdę o nas samych: „Otóż pościcie 
wśród waśni i sporów, wśród niego-
dziwego walenia pięścią, Nie pośćcie 
tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał 
zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest 
post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym 
się człowiek umartwia?...”. Ile razy 
zdarza się nam, że kogoś nie lubimy, 
tak po prostu, bez powodu, nie znamy 
danej osoby, ale czujemy do niej jakąś 
antypatię, nic w zasadzie nam nie 
zrobiła, ale jej nie lubimy. Znowu 
możemy zadać sobie pytanie, czy taka 
postawa podoba się Panu Bogu, Pan 
Jezus kochał wszystkich ludzi bez 
wyjątku. Umierając na Krzyżu zawo-
łał donośnym głosem: „Ojcze wybacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią”. Są 
sytuacje trudne w życiu, borykamy się 
z różnymi problemami, czasami wy-
daje się nam, że już nie podołamy, 
tracimy siły i ochotę do walki. Tak się 
dzieje, gdy polegamy tylko na sobie, 
zamiast oddać wszystko Panu Jezu-
sowi. Bardzo łatwo ulegamy zniechę-
ceniu, mamy mnóstwo powodów do 
narzekania, tyle nas irytuje, ciągle coś 
jest nie tak, i wtedy już się zaczyna 
narzekanie i  wzdychanie. Dlatego 
bardzo ważny jest post, ten wyjątko-
wy czas, łaski nawrócenia do Pana 
Boga. 
 Dalej czytamy: „Czyż nie jest 
raczej postem, który Ja wybieram: 
rozerwać kajdany zła, rozwiązać wię-
zy niewoli, wypuścić  na wolność 
uciśnionych i wszelkie jarzmo poła-
mać, dzielić swój chleb z głodnym…”. 
Bywa czasami tak, że ulegamy pew-
nej pokusie myślenia o sobie, że nie 
jesteśmy, aż tacy źli. Tak zastanawia-
jąc się nad sobą, myślimy, przecież 
nikogo nie skrzywdziłem, nawet sta-

ram się spełniać dobre uczynki, je-
stem lubiany, uśmiecham się do ludzi, 
w tym miejscu można by wymienić 
wiele pozytywnych cech, bardzo trud-
no, udało by się znaleźć cechy nega-
tywne. Niestety trudniej jest znaleźć 
cechy negatywne, te pozytywne potra-
fimy wymienić jednym ciągiem. 
Przyjmowanie postawy osoby przebo-
jowej, czy nieudacznika jest grzechem 
pychy, który jest jednym z najgor-
szych grzechów. Jedna i druga posta-
wa są sobie przeciwstawne i są błęd-
ne, są wielkim zniewoleniem, prowa-
dzącym do wyniszczenia prawdziwej 
osobowości każdego człowieka. Z 
dzieleniem się też bywa różnie, bo tak 
do końca nie bardzo rozumiemy jak 
ma wyglądać nasze dzielenie się, 
usprawiedliwiamy się zaraz, że prze-
cież nieraz dajemy jakiemuś biedne-
mu złotówkę… .  
 „Wtedy twoje światło wzejdzie 
jak zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie. Sprawiedliwość twoja po-
przedzać cię będzie, chwała Pańska 
iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a 
Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On 
rzeknie oto Jestem! Jeśli u siebie 
usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić 
palcem i mówić przewrotnie, jeśli 
podasz twój chleb zgłodniałemu i 
nakarmisz duszę przygnębioną…”. 
Można w życiu wiele stracić, jedni 
tracą bliskie ukochane osoby, inni 
pracę, dobytek, oszczędności itd.…, 
jeszcze inni tracą po prostu wszystko, 
są to pewne zdarzenia, które trudno 
czasami wyobrazić sobie, a co dopiero 
przeżyć. Jedno jest pewne jest to pe-
wien rodzaj osobistej tragedii, tylko, 
że w momencie, kiedy tracimy kom-
pletnie wszystko, to tak naprawdę 
zyskujemy najwięcej. Dlaczego tak 
się dzieje, ponieważ od samego dołu 
prowadzi tylko jedna droga, do góry. 
Czasami potrzebujemy pewnego ro-
dzaju wstrząsu, żebyśmy zrozumieli 

Prawdziwy post, co oznacza dla każdego z nas … 
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po co, dla kogo, tak naprawdę żyjemy, 
i do jakiej roli jesteśmy powołani.  
 Jedna z tajemnic różańca mówi 
o tym, że Bóg stworzył nas dla siebie, 
i niespokojne jest serce nasze póki w 
Nim nie spocznie, czyli zapewnia nas 
Bóg o tym, że żyjemy dla Niego, i 
tylko w nim mamy pokładać wszelką 
ufność. O czym świadczy kolejny 
fragment 58 rozdziału księgi Izajasza: 
„Pan cię zawsze prowadzić będzie, 
nasyci duszę twoją na pustkowiach. 
Odmłodzi twoje kości, tak, że będziesz 
jak zroszony ogród i jak źródło wody, 
co się nie wyczerpie…”. Tak napraw-
dę największym bogactwem człowie-
ka jest jego serce, to właśnie serce ma 
być naszym źródłem bogactwa, to z 
serca płyną największe dary jakie 
można udzielić drugiemu. Jeżeli nasze 
serca będą bogate w miłość, i będzie-
my potrafili ciszyć się tym co daje 
nam Pan Bóg, to wszystko inne też 
ważne będzie na właściwym miejscu. 
Bez względu na to w jakiej obecnie 
znajdujemy się sytuacji, czy żyjemy 
sobie dobrze, czy jednak borykamy 
się z jakimiś trudnościami, ważne, 
żeby nie zatracić tej bliskości Pana 
Boga, starać się tylko Jemu podobać, 
pytać, czy jest z nas zadowolony. 
Stanąć pod Krzyżem i zapytać, czy 
jest z nas dumny, czy postępujemy 
właściwie. Jeżeli nawet przeżywamy 
różnego rodzaju rozterki, czy trudno-
ści, powinniśmy mimo wszystko roz-
wijać w sobie radość, i cieszyć się 
każdym dniem, który daje nam Bóg, 
bo tak naprawdę wszystko pochodzi 
tylko od Niego. 
 Każdy z nas bez wyjątku jest 
umiłowanym dzieckiem Boga, każdy 
bez wyjątku jest ważny, nie dla siebie 
samego, ale dla kogoś. Czasami pew-
ne słowo, bądź obecność drugiego 
człowieka sprawia, że czujemy się 
lepiej. Wynika to z tego, że tak działa 
Pan Bóg, następuje pewna wymiana 
duchowych odczuć, poprzez samo 
zainteresowanie, bądź zapytanie dru-
giej osoby o nas sprawia, że czujemy 
się potrzebni, już nie samotni. Nieraz 
mijamy ludzi z opuszczonymi gło-
wami, smutnych, przygnębionych, 
wystarczy tylko, modlitwa w intencji 
tego człowieka, kto wie może Bóg 
zlituje się nad nim i odmieni jego los. 
Niech modlitwa w intencji drugiego 
człowieka będzie jednym z postano-
wień roku 2016.   

Jola 

 

 

 

Statystyka parafialna 
za rok 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Chrzty św. 130 124 131 149 119 

I Komunia św. 97 
(8 wcz) 

98 
(4 wcz) 

128 
(9 wcz) 

100 
(7 wcz) 

113 
(10 wcz) 

Bierzmowanie 166 155 125 123 80 

Śluby 47 64 47 53 48 

Odwiedziny 
chorych 

983 923 890 907 895 

Sakrament 
chorych 

178 125 175 142 176 

Rozdzielone 
Komunie św. 

170 000 170 000 170 000 170 000 173 000 

Pogrzeby 97 108 99 91 110 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY

„W żadnym czasie, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest 
wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad 

ludzkością i jakie jej zagraża. Im bardziej świadomość ludzka traci 
poczucie sensu samego słowa miłosierdzie i oddala się od Boga i od 
 tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek 

odwoływać się do Boga miłosierdzia wołaniem wielkim.” 

św. Jan Paweł II 
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69. Alojzy Sobik – lat 73 
70. Eugeniusz Słowik - lat 64 
71. Halina Gorywoda – lat 47 
72. Stanisław Paryż – lat 58 
73. Agata Buchalik  – noworodek 
74. Romuald Górski – lat 65 
75. Andrzej Ulman – lat 64 
76. Martyna Gabryś – lat 80 
77. Bernard Frystacki – lat 73 
78. Maria Lindner – lat 83 
79. Józef Krupa – lat 84 
80. Małgorzata Przeliorz – lat 76 
81. Anna Świątek – lat 61 
82. Bernard Benisz - lat 57 
83. Adam Kurek lat – 35 
84. Gertruda Morgała – lat 96 
85. Kazimierz Kociński – lat 86 
86. Zygfryd Tkocz – lat 85 
87. Erwin Machulec – lat 70 
88. Józef Socki – lat 57 
89. Teresa Kasztura – lat 67 
90. Helena Mura – lat 86 
91. Sabina Dąbkowska – lat 61 
92. Bożena Mura – lat 64 

Odeszli do Pana  
w roku 2015 
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93. Karimierz Ulrich – lat 59 
94. Anna Przybyła – lat 92 
95. Jan Ostrowski – lat 26 
96. Andrzej Płóciennik – lat 67 
97. Leon Urbanek – lat 78 
98. Helena Sobik – lat 84 
99. Józef Lebioda – lat 78 
100. Roman Kania - lat 75 
101. Ernestyna Burda – lat 77 
102. Robert Kibiłda – lat 47 
103. Henryk Konsek – lat 72 
104. Józef Wątroba – lat 66 

105. Mariola Błaszczyk – lat 49 
106. Robert Domitrz – lat 39 
107. Łucja Biskupek – lat 90 
108. Kornelia Pinior – lat 68 
109. Teresa Kozioł – lat 76 
110. Dorota Nowak – lat 67 

 

„Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył 
śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym 

sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie 
nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, 

swojego Stwórcę i Odkupiciela.”

W sobotę 21 listopada 
2015r. wspólnota ministran-
tów obchodziła uroczystość  
św. Tarsycjusza – patrona 
Służby Liturgicznej. Wszyscy 
razem zgromadziliśmy się na 
Mszy św. o godzinie 17.oo 
sprawowanej w intencji 
wspólnoty ministrantów i 
naszych rodzin.  

Podczas tej Eucharystii do 
naszej wspólnoty dołączyło 3 
kandydatów,  a 4 naszych kolegów 
otrzymało alby. Tego samego dnia 
Szymon Rosiński w krypcie rozpoczął 
rok próby przed przystąpieniem do 
grona animatorów. Po uroczystej 
Eucharystii wraz z rodzinami, 

księdzem proboszczem i 
księżmi wikarymi 
spotkaliśmy się w Domu 
Parafialnym. Nie zabrakło 
różnych rozrywek, które 
zorganizowali nasi 
animatorzy. Odbyła się 
między innymi „Familiada”, 
w której ministranci i 
rodzice mogli się dobrze 
bawić, ale też zintegrować. 
Od września nagrywaliśmy 
filmik w którym ministranci 
wypowiadali się dlaczego 
dołączyli do wspólnoty czy 
też jaką radość sprawia nam 
służba przy ołtarzu. Premiera tego 
filmiku odbyła się właśnie tego dnia. 
W tym roku wielu naszych kolegów 

świętowało swoje rocznice służby 
przy ołtarzu. Pan Antoni Dronszczyk 
przy ołtarzu w naszej parafii 
posługuje nieprzerwanie od 25 lat(!), 
Marek Pawela od 20, a Łukasz 
Krawczyk i Paweł Byczek od 10. 
Takie rocznice są dla młodszych 
ministrantów świadectwem i zachętą 
do ochoczej służby. W tym roku 
formacyjnym nasza wspólnota 
przyjęła już 10 nowych kandydatów. 
W nasze święto patronalne do 
wspólnoty dołączyli: Miron, Damian i 
Beniamin, a w późniejszym czasie 
Dominik, Igor, Mateusz, Maciej, 
Michał, Przemek i Dominik. 

 Wszystkich chłopców po 
komunii świętej bardzo serdecznie 
zachęcamy do przystąpienia do naszej 
wspólnoty. Zbiórki odbywają się w 
sobotę o godzinie 8:30 w domu 
parafialnym. 

 
Sz. Piontek i B. Harnasz  

Obchody ku czci św. Tarsycjusza –  
patrona ministrantów 

 
Kandydaci do włożenia alby 

 
Spotkanie po Eucharystii w Domu Parafialnym 
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W tym roku dzieci z kółka 
misyjnego działającego w SP 
20 w Gotartowicach kolejny 
raz włączyły się w ideę Kolę-
dowania Misyjnego. Kolędni-
cy misyjni to dzieci z Papie-
skiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci (PDMD), które poma-
gają swoim rówieśnikom w 
krajach misyjnych. W tym 
roku pomoc ta przeznaczona 
jest dla dzieci z Madagaska-
ru. Papieskie Dzieło Misyjne 
Dzieci wspiera tam blisko 100 
projektów pomocy – szkół, 
przedszkoli, domów dla dzie-
ci ulicy, a także programy 
dożywiania, opieki zdrowot-
nej i ochrony życia dla cho-
rych, osieroconych i ofiar 
przemocy do 14 roku życia.  

Bieda, niedożywienie, gruźlica i 
trąd, klęski żywiołowe, przemoc i 
wyzysk – takich problemów doświad-
czają mali Malgasze, beneficjenci 
projektów wspieranych przez PDMD. 
Opieką objęte są „dzieci bez imienia”, 
osierocone i ofiary przemocy. Szkoła 
otwiera przed nimi nie tylko drzwi do 
wiedzy, godnego życia i poznania 
Jezusa, ale ratuje im życie w czasie 
głodu, choroby lub sytuacji zagroże-
nia. Przekraczając drzwi szkoły 
otrzymują pomoc – posiłek, lekar-
stwo, opiekę. Bywa, że dzieci nie 
mają sił się uczyć, bo słabną z głodu. 
Wspierane są również domy, ośrodki i 
centra katolickie dla dzieci ulicy, 

dzieci ubogich, osieroconych, wyko-
rzystywanych lub z innymi proble-
mami oraz katolickie przychodnie, 
szpitale i ośrodki dla chorych na trąd.  

Wszystkie projekty wspierane 
przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzie-
ci wyróżniają się dużym wkładem 
społeczności lokalnej. Przychodzą 
mamy, by razem z dziećmi pomagać 
w stołówce. Sprzątają, przebierają ryż 
i orzeszki ziemne, plewią w ogródku, 
noszą drzewa. Każdy daje coś z sie-
bie, nawet jeśli jest bardzo biedny. 
Dlatego też to, co dzieci ofiarowują 
swoim rówieśnikom na Madagaskarze 
za pośrednictwem PDMD to brater-
skie wsparcie w potrzebie. 

Patronem tegorocznego kolędo-
wania był bł. Jan Beyzym (1850-

1912), polski misjonarz, który wyje-
chał na Madagaskar, aby służyć 
najuboższym, zwłaszcza trędowatym. 
Opiekując się cierpiącymi i ewangeli-
zując ich sam zaraził się trądem i 
zmarł. 

 W Roku Miłosierdzia, który 
ogłosił papież Franciszek dziękujemy 
wszystkim rodzinom, które przyjęły 
nas w swoich domach i okazały miło-
sierdzie oraz wsparcie dla biednych 
dzieci z Madagaskaru. Zebraliśmy 
ofiarę w wysokości 690 zł. Bóg za-
płać! 

Barbara Sojka 

Wykorzystano materiały ze stro-
ny:  www.missio.org.pl 

  

  
Ze słowem „pielgrzymka” 

kojarzy się termin „sanktua-
rium”, tam bowiem zmierzają 
pątnicy. Innymi słowy jest to 
miejsce uświęcone wyjątkową 
obecnością Boga,  który w spo-
sób szczególny udziela swych 
łask wiernym, którzy przybyli 
tam, aby spełniać określone 
akty religijne. Kościół Święty 
uczy, że pośredniczką wszelkich 
łask jest Maryja. Zatem zrozu-
miały jest fakt, iż najwięcej 

sanktuariów poświęconych jest 
Matce Bożej. Tradycja pielgrzy-
mowania jest w polskiej kulturze 
religijnej mocno zakorzeniona.            
Jej początki sięgają XII i XIII 
wieku. Na przestrzeni stuleci, 
mimo wielu utrudnień czy zaka-
zów, zwłaszcza w okresie roz-
biorów czy w komunistycznej 
Polsce Ludowej praktyka pie-
szych pielgrzymek nie wygasła. 
Polacy doskonale wiedzą, że 
Maryja jest przewodniczką pew-

ną do nieba. Dlatego nie zrażeni 
trudnościami, pielgrzymują 
dziesiątki, setki kilometrów w 
upale, w deszczu, nieraz w 
chłodzie, by w końcu stanąć 
przed Jej cudownym wizerun-
kiem i ofiarować swoje cierpie-
nia i trudy, by prosić o łaski i 
błogosławieństwo. 

Pani Wniebowzięta Matko 
Pielgrzymów, przyczyń się za 
nami! 

Kolędnicy misyjni 2015 w Gotartowicach 

 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2016 r. 
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Program pielgrzymek w roku 
2016: 

I. 25 kwietnia – poniedziałek 
(wyjazd o godz. 6.oo) 

1. KOSZĘCIN  
• Pałac Zespołu Śląsk (z prze-

wodnikiem ) 
• Kościół Świętej Trójcy 

(Msza św.) 
• Kościół Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
2. OLESNO – Kościół Św. Anny 
3. CHOCIANOWICE – Kościół 

Narodzenia NMP z 1662 r. 
 

II. 23 – 24 maja – poniedziałek 
– wtorek (wyjazd o godz. 6.oo) 

1. POLANKA WIELKA – Ko-
ściół Św. Mikołaja (Msza św.) 

2. ZAWOJA – Kościół Św. Kle-
mensa 

3. ORAWKA – Kościół Św. Jana 
Chrzciciela 

4. BUKOWINA 
TATRZAŃSKA–Kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa,  

5. CZARNA GÓRA – obiadoko-
lacja,  nocleg 
  
Drugi dzień – 24 maja 

1. CZARNA GÓRA – Msza św., 
śniadanie 

2. CHABÓWKA – zwiedzanie 
skansenu kolejowego (z prze-
wodnikiem) 

3. JORDANÓW – Kościół Prze-
najświętszej Trójcy z 1325r. 

4. MYŚLENICE  
• Kościół Świętego Brata Al-

berta z 1993 roku; 
• Kościół Narodzenia NMP z 

1325 roku  
 

III. 27 – 29 czerwca – poniedzia-
łek – wtorek – środa (wyjazd  
o godz. 6.oo) 

1. PIOTRKOWICE – Sanktua-
rium MB Loretańskiej (Msza 
św.) 

2. OPATÓW – Kolegiata Św. 
Marcina 

3. WŁODAWA - ORCHÓWEK 
– Sanktuarium MB Pocieszenia 

4. KODEŃ  
• Sanktuarium Królowej  

i Matki Podlasia 
• obiadokolacja, nocleg  
 
Drugi dzień – 28 czerwca 

1. KODEŃ – Msza św., śniadanie 
2.  GRABARKA – Święta Góra 

Polskiego Prawosławia 
3. LEŚNA PODLASKA – Sank-

tuarium Matki Jedności Wiary 
4. LUBARTÓW – Sanktuarium 

Św. Anny 
5. NAŁĘCZÓW – Diecezjalny 

Dom Rekolekcyjny (obiadoko-
lacja, nocleg, śniadanie, Msza 
św.) 
 

 

Trzeci dzień – 29 czerwca 
1. WĄWOLNICA – Sanktuarium 

MB Kębelskiej 
2. KAZIMIERZ NAD WISŁĄ  
• Kościół Farny Św. Jana 

Chrzciciela i Bartłomieja 
• ruiny zamku z XIV w. 
• Góra Trzech Krzyży 

3. SANDOMIERZ  
• Muzeum Diecezjalne im. 

Jana Długosza; 
• Kościół  Św. Michała Ar-

chanioła; 
• Katedra Narodzenia NMP 

4. SULISŁAWICE – Sanktua-
rium MB Bolesnej 
 

IV. 5 września – poniedziałek 
(wyjazd o godz. 7.oo) 

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna 
Góra 

2. KŁOBUCK – Sanktuarium 
MB Kłobuckiej 

Wszystkich naszych para-
fian serdecznie zapraszamy do 
pielgrzymowania z Grupą „Piel-
grzym”. Spotkania stacjonarne 
Grupy „Pielgrzym” odbywają 
się raz w miesiącu w Domu Pa-
rafialnym. 

ZAPRASZAMY!!! 

Stanisław Drąszczyk 

Tel. kontaktowy: 32 42 18 220 

W obchodzonym w tym 
roku Nadzwyczajnym Jubile-
uszu Miłosierdzia warto za-
stanowić się nad rolą jaką 
spełnia Najświętsza Maryja 
Panna w przekazywaniu lu-
dziom prawdy o miłosierdziu 
Bożym. 

„Maryję nazywamy Matką Miło-
sierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, 
w którym Bóg objawił światu swoje 
Serce przepełnione miłością” – nau-
cza św.  Jan Paweł II, a sama Maryja 
mówi o sobie w słowach skierowa-
nych do świętej siostry Faustyny: 
„jestem wam Matką z niezgłębionego 
Miłosierdzia Boga”. Ta, która przez 
swoje fiat powiedziane Bogu otrzy-
mała wyjątkowy dar bycia Bożą Ro-
dzicielką, świadczy ludzkości naj-

większy dar miłosierdzia przynosząc 
na świat Dawcę miłości. Głęboko 
zespolona z swoim Synem zwłaszcza 
w czasie Jego męki i śmierci na krzy-
żu z Nim współcierpiała i współod-
czuwała.  Patrząc na konanie Jezusa, 
mimo głębokiego bólu jaki przenikał 
jej serce, przyjęła tajemnicę Bożego 
Odkupienia stając się dla wszystkich 
ludzi wzorem zjednoczenia z Bogiem.  

Sługa Boży kardynał Stefan Wy-
szyński rozważając prawdę o Bożym 
miłosierdziu poświęcił wiele uwagi 
Matce Bożej Miłosiernej kiedy pisał: 
„Podążałaś za Synem Miłości Bożej 
wszędzie, by w porę podpowiadać: 
wina nie mają, chleba nie mają, miło-
ści nie mają, łaski potrzebują, serca 
szukają! Czy w Kanie, na Golgocie 
czy dziś – po prawicy Zbawiciela w 
niebie, miłosierdzie Twoje zawsze 

niemal uśmiecha się przez łzy; zawsze 
tam, gdzie męka zwątpienia. I, dopie-
ro gdy łzy obmywają oczy i serce z 
pyłu ziemi, dostrzegamy Pańskie 
miłosierdzie i obfite u Niego odkupie-
nie”. 

Także i teraz Maryja objawia lu-
dziom miłosierdzie Boże budząc w 
nas nadzieję na Boże zmiłowanie i 
stając się Ucieczką grzesznych dla 
tych, którzy chronią się pod Jej 
płaszcz. Ona jest  pojednaniem z Sy-
nem swoim,  bo  choć „wszystko 
pochodzi od Jezusa Najmiłosierniej-
szego, to wszelka łaska nam udzielona 
przychodzi do nas przez Maryję” (bł. 
Michał Sopoćko). 

Tę prawdę warto często rozwa-
żać i prosić Matkę Bożą, aby była 

Maryja Matka Boża Miłosierdzia 
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wciąż dla nas Orędowniczką Bożego 
miłosierdzia, słowami modlitwy:  

 
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, 

życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! 

do Ciebie wołamy wygnańcy, syno-
wie Ewy; 

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc 
na tym łez padole. 

Przeto, Orędowniczko nasza, one 
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 

a Jezusa błogosławiony owoc żywota 
Twojego 

po tym wygnaniu nam okaż. 

O łaskawa, o litościwa, o słodka Pan-
no Maryjo 

 

Martyna Pope 

 

W nieodległej miejscowości 

Faverney en Comté podczas rewolucji  

 

Miłość do gór 
*** 

Góry skaliste, szczyty strzeliste, 

spowite gęstymi chmurami. 

Ileż  w was piękna i tajemniczości 

że alpiniści tęsknią za wami … 

Dla was gotowi narazić życie 

bo miłość do gór jest wielka, 

lecz życie człowieka jest w rękach  
Boga 

i tli się jak iskierka … 

Ile żyć ludzkich już pochłonęły 

szczeliny i strome przepaści, 

lecz alpinista ciągle uparcie, 

wspina się z czekanem w garści. 

Stojąc na szczycie  pierś swą  
napina, 

szczęściem się swym napawa, 

lecz nie wie, kiedy zerwie się lina 

i skończy się z górą „zabawa”. 

Maria Ignacek 

 

23 stycznia - sobotni 
wieczór. Dom  parafialny. 

W nim pięknie udekoro-
wane świąteczne stoły, obfi-
cie zastawione słodkimi wy-
piekami, oraz kanapkami. 
Słychać dźwięk organ i pięk-
ny śpiew kolęd. A wszystko 
po to, żeby uczcić Nowona-
rodzone Dziecię. 

Przy stołach parafianie i nasi go-
ście, rozśpiewany Ks. proboszcz i Ks. 
Krzysztof. Ksiądz Tomasz i Pan Sta-
nisław Przeliorz, Pani Hanna Przeliorz 
i jej córka Sabina wielbią Boga swoi-
mi pięknymi głosami. Cudowną, cie-
płą i rodzinną atmosferę stworzyły 
Panie z Zespołu Charytatywnego, 
które wcieliły się w postacie betlejem-
skiej szopki. Dołączył też do nich 
„św. Józef” w osobie pana Piotra 
Mandrysza.  

Pozwólcie, że jeszcze kilka  słów 

podziękowań pod adresem naszych 
darczyńców, zawsze życzliwym  na-
szej parafii: Pani Danucie Potrawa, 
Cukierni Król – Dronszczyk, Pani  
Sylwii Olechno (kwiaciarnia), Pań-
stwu Hetman (Rowień), oraz Pań-
stwu Henryce i Wincentemu Mura, 
Panu Janowi Mura, Państwu Ro-
manowi i Gabrieli Szulc, Panu Ro-
bertowi Dziurok, Państwu Kusz, 
Państwu  A. i T.  Pierchała. 

Zaś wszystkim przybyłym za 
obecność, życzliwość, oraz wspólne 
kolędowanie na chwałę Bożą. 

P.S. 

Jako zespół jesteśmy wdzięczni 
za kolejną inicjatywę tworzenia żywej 
wspólnoty. 

Mamy nadzieję, że to wspólne 
kolędowanie stanie się świąteczną, 
wspaniałą tradycją i już za rok znowu 
się spotkamy. Już dziś wszystkich 
serdecznie zapraszamy. 

Wieczór kolędowy 

Zespołu Charytatywnego 

 
Wspólne kolędowanie z Zespołem Charytatywnym 

„Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycz-

nym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedyni 

wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc 

się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci  

nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojno-

ści i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie Miłosierdzie!” 

św. Jan Paweł II 
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"Cóż oddam Panu za wszyst-
ko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia  
i wezwę imienia PANA." 

                                                  
        Ps.116,12-13 

 
W niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego 27 marca br. minie do-
kładnie 30 lat od przyjęcia przez 
naszego Proboszcza Krzysztofa Błot-
ko święceń kapłańskich. 30 lat temu 
w Katowickiej Katedrze Chrystusa 
Króla w Wielki Czwartek 27 marca 
1986 r. miała miejsce uroczystość, 
podczas której święcenia prezbiteratu 
przyjęło z rąk ks. Biskupa Ordyna-
riusza Damiana Zimonia 30 diako-
nów. 

Każdy jubileusz skłania do re-
fleksji, zadumy, zamyślenia, zatrzy-
mania się. Jest sposobnością, by 
powrócić do przeszłości, by poznać, 
za co mamy Panu Bogu dziękować, 
bo to On pisze historię naszego życia. 
Każdy jubileusz przypomina nam 
również o tym, że życie płynie w jed-
nym kierunku. Idziemy drogą, którą 
wracać już nigdy nie będziemy. Dla-
tego istnieje potrzeba, by robić przy-
stanki, pełne zadumy i refleksji nad 
przebytą drogą. 

30 lat to dużo czasu. 

Przytoczmy więc pokrótce notkę 
biograficzną dostojnego Jubilata, 
który urodził się 3 sierpnia 1958 w 
Kosztowach jako syn Ludwika i Ce-
cylii z d. Długajczyk. W Kosztowach 
ukończył szkołę podstawową, a na-
stępnie uczył się w Liceum Ogólno-
kształcącym w Mysłowicach. Po ma-
turze w 1979 r. wstąpił do Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego. 
Studia teologiczne zaczynał w Kra-
kowie, a kończył w Katowicach. Po 
święceniach kapłańskich pracował w 
następujących parafiach: św. Jadwi-
gi Śląskiej w Katowicach-
Szopienicach (1986 – 1989), NSPJ w 
Rogowie (1989 – 1991), Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Jastrzębiu 
Zdroju (1991 – 1993). W latach 1993 
– 1996 był katechetą w Żorach i za-
razem wikarym w Rudziczce. Następ-

nie posługiwał w parafii św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Świętochłowi-
cach (1996 – 1999), przez rok (1999 – 
2000) pełnił funkcję kapelana w 
Specjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Tychach, a następnie 
pracował w parafii  NSPJ w Katowi-
cach-Murckach (2000 – 2003). W 
2003 roku został proboszczem naszej 
 parafii NSPJ w Boguszowicach. 

Przeżywając w bieżącym roku 
piękny jubileusz  należy podkreślić, 
że prawie połowę swego kapłańskiego 
życia spędził ks. Proboszcz w Bogu-
szowicach. To tu, u boku Serca Jezu-
sowego sprawował Eucharystie, peł-
nił posługę w konfesjonale, udzielał 
sakramentu chrztu, błogosławił pary, 
łącząc je świętym węzłem małżeń-
skim, jak również odprowadzał w 
ostatniej ziemskiej drodze tych, którzy 
już stanęli przed obliczem Pana. 
Przez te wszystkie lata troszczył się o 
budowanie prawdziwej wspólnoty 
wspólnot, jaką jest parafia. Z całą 
pewnością pozostawił po sobie wiele 
pięknych, niewidocznych śladów w 
ludzkich sercach, ale i tych widocz-
nych, którymi są nasza piękniejąca z 
roku na rok świątynia i zadbane 
obiekty parafialne. 

Piękny jubileusz trzydziestolecia 
udziału w Chrystusowym kapłaństwie 
jest również okazją do złożenia ży-
czeń szanownemu Jubilatowi. Na 
kolejne lata Twojej posługi pragnie-
my Ci życzyć obfitości Bożych darów 
i bliskości Pana Jezusa na każdy 
dzień. Niech Wieczny Kapłan umac-
nia Księdza w wierności prawdzie i 
darzy dobrym zdrowiem.  

Szanowny Księże Proboszczu, 
życzymy Ci byś wytrwał do końca i 
wówczas mógł powtórzyć za św. 
Pawłem: „W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem, a na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości”. I 
tego właśnie „wieńca” Ci życzymy, 
byś po wiernej służbie kapłańskiej 
mógł stanąć przed Panem z podnie-
sionym czołem. 

Przez przyczynę Maryi, Wspo-
możycielki Wiernych i Matki Kapła-
nów, dziękujemy Panu Bogu za Księ-

dza posługę i upraszamy Bożego 
błogosławieństwa na dalsze lata. 

Szczęść Boże 

 

Jest w parafii wielkie święto 
30 lat kapłaństwa 

Ksiądz Proboszcz obchodzi 
To jest kawał świętej drogi. 

Dużo w życiu doświadczyłeś 
Wiele kazań wygłosiłeś 
Zaślubujesz Pary Młode 

By do Boga odnalazły drogę 

Dziękujemy Ci Proboszczu 
Że masz zawsze Boga w sercu 

Za kapłańskie powołanie 
Podziękujesz tacie i kochanej ma-

mie. 

Mamie wręczysz bukiet róż 
A do taty – pójdziesz na grób 

Podziękujesz sercem całym 
Za wzorowe wychowanie 

I my parafianie 
 Z Tobą się cieszymy 

Wszelkich darów Bożych  
Z serca Ci życzymy. 

A świątynia nasza 
Tak nam wypiękniała 

Bo Ty drogi Proboszczu 
Masz o nią starania 

Niechaj Serce Jezusowe 
Da Ci tyle ciepła 

Niech ogarną Cię promienie 
Bożego Miłosierdzia 

Wdzięczni parafianie 

Jubileusz 30 – lecia święceń  
kapłańskich ks. Proboszcza  
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W roku szkolnym 2015/16 
w Przedszkolu nr 22 utwo-
rzono 5 grup: Groszki, Kotki, 
Tygryski, Muminki i Delfinki. 
W pierwszym półroczu działo 
się u nas bardzo wiele. Już 
na początku roku braliśmy 
udział w Korowodzie Dożyn-
kowym, podczas którego na 
scenie Ogrodu Farskiego 
nasze przedszkolaki miały 
okazję zaprezentować krótki 
program artystyczny.  

W piątek 25 września dzieci spo-
tkały się z dwiema porami roku. 
Pierwszą była ciepła i słoneczna „Pani 
Lato”, która przypomniała nam 
wszystkim wakacyjny czas i błogie 
lenistwo. Tę porę roku wszyscy poże-
gnaliśmy z uśmiechem na twarzy, 
gdyż zawitała do nas kolejna, koloro-
wa „Pani Jesień”. Przedszkolaki bar-
dzo sumiennie przygotowały się na 
spotkanie z obiema „Paniami”. 
Wszystkie grupy pięknie zaprezento-
wały swoje ulubione piosenki, dzięki 
czemu bawiliśmy się doskonale.  

W październiku połączyliśmy 
obchody Dnia Edukacji Narodowej  
z pasowaniem. „Przedszkolak, to 
brzmi dumnie” - takie było motto 
uroczystości. Dzieci odświętnie ubra-
ne z szerokimi uśmiechami zaprezen-
towały piosenki i wierszyki grupowe, 
na koniec złożyły przed Panią Dyrek-
tor pierwsze w swoim życiu ślubowa-
nie.  

W październiku obchodziliśmy 
także Dzień Drzewa, który w tym 
roku odbył się pod hasłem „Czytamy 
drzewom”. W ogrodzie przedszkol-
nym zasadzono nowe gatunki drzew. 

Miesiąc październik zakończyliśmy 
rozstrzygnięciem międzygrupowego 
konkursu  pt. „Jesienny stworek”. 
Wszystkie prace konkursowe były 
wspaniałe, dlatego też wszystkie 
otrzymały I miejsce. 

11 listopada świętowano u nas 
„Dzień małego patrioty”. Dzieci 
utrwaliły symbole narodowe, wysłu-
chały hymnu, oglądały multimedialny 
pokaz nt. polskości i uczestniczyły w 
biało - czerwonym marszu ulicami 
Gotartowic. W trakcie realizacji  pa-
triotycznej tematyki, odwiedzili nas  
żołnierze WKU w Rybniku, którzy 
opowiedzieli nam o specyfice swojej 
pracy. Koniec listopada również był 
bogaty w atrakcje  m. in. „Święto 
Pluszowego Misia” z międzygrupo-
wym konkursem pt. „Pluszowy Miś” 
oraz imieninami Świętego Andrzeja, 
potocznie zwanymi „Andrzejkami”. 

W grudniu uczciliśmy pracę gór-
ników przedstawiając im krótki pro-
gram artystyczny, dziękując za po-
święcenie i  ciężką pracę. Braliśmy 

również udział w 
wojewódzkim kon-
kursie piosenki 
 śląskiej „Mała 
Karolinka 2015”, 
gdzie wyróżnienie 
zdobyła Patrycja z 
grupy Delfinki. 
Okres świąteczny 
rozpoczęła wizyta 
Świętego Mikołaja, 
który rozdawał wy-
chowankom „Paczki 
Niespodzianki”.  

W każdej grupie pojawiły się również 
nowe zabawki. Kultywując tradycję 
związaną ze Świętami Bożego Naro-
dzenia, wszystkie grupy zaprezento-
wały dla swoich bliskich widowiska 
Jasełkowe, przybliżając tym samym 
tajemnice Nocy Wigilijnej. Nie bra-
kowało wówczas ciepłych uśmie-
chów, dzielenia się opłatkiem i 
wspólnego poczęstunku. Nowy rok 
rozpoczęliśmy zaproszeniem do na-
szego przedszkola Babć i Dziadków, 
którym podziękowaliśmy za ich bez-
warunkową miłość i troskę.  

Jak co roku, na terenie naszego 
przedszkola odbył się Bal Karnawa-
łowy. Tanecznym szaleństwem, w 
blasku kolorowych świateł przy mu-
zyce płynącej z głośników Pani DJ 
zakończyliśmy tegoroczny karnawał.  

Nie należy także zapominać o 
innych istotnych kwestiach z życia 
przedszkola. W ramach autorskiego 
projektu „Poczytaj mi gościu” promu-
jemy czytelnictwo wśród dzieci z 
udziałem zaproszonych gości. Zapro-
szeni zostali m.in. rolnik, pilot, ślą-
zaczka roku, nauczycielka, żołnierze i 
wiele, wiele innych ciekawych oso-
bowości. Ściśle współpracujemy rów-
nież z biblioteką szkolną SP 20 oraz z 
Filią Biblioteki Miejskiej w Gortato-
wicach. Przed nami jeszcze ogrom 
nowych atrakcji, które realizowane 
będą przez kreatywną kadrę Przed-
szkola nr 22! 

Dyrektor 
 i Grono Pedagogiczne 

 Przedszkola nr 22 

 Nowinki z Przedszkola nr 22 w Gotartowicach 

 
Dzień Małego Patrioty 

 
Mała Karolinka 2015 
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W sobotę  9 stycznia ko-
lejny raz na sali szkolnej w 
Boguszowicach Starych spo-
tkali się seniorzy gorąco wi-
tani przez Radę Dzielnicy.  
Ta niecodzienna uroczystość 
odbyła się w Boguszowicach 
już po raz 24.  

Zapoczątkował ją w takiej 
oprawie ówczesny przewodniczący 
Rady Dzielnicy Jan Mura wspólnie z 
małżonką Bożeną, dziś już świętej 
pamięci, która organizowała bezinte-
resownie suty i smaczny posiłek przez 
ponad 20 razy. Pan Jan, obecnie wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Ryb-
nika, razem z panem Michałem Wen-
gierskim nadal współorganizuje tę 
imprezę. O wadze takiego spotkania 
świadczy fakt, że zaproszenie przyj-
mują  władze miasta, ks. Proboszcz i 

Dyrekcje szkół oraz domu kultury z 
Boguszowic. Po raz pierwszy uświet-
nił spotkanie boguszowickich senio-
rów nowy prezydent miasta pan Piotr 
Kuczera. 

W pierwszej biesiadzie seniorów 
w 1992 roku uczestniczyło 270 osób, 
a na tegoroczną wysłano 412 zapro-
szeń. Ze względu na stan zdrowia nie 
mogła uczestniczyć  w obecnym spo-
tkaniu najstarsza mieszkanka Bogu-
szowic – Teresa Merta licząca 102 
lata. Zarówno ona jak i zwiększona 
liczba uczestników sobotniego spo-
tkania są dowodem na to, że bogu-
szowiczanie żyją coraz dłużej i mimo 
różnych narzekań żyje im się coraz 
lepiej. Wszyscy mają emerytury lub 
renty, czy inną pomoc społeczną i nie 
są ciężarem dla swych dzieci jak w 
poniższej starej opowiastce: 

Pewnemu staremu ojcu trzęsły 

się ręce i trudno było mu jeść, nawet z 

tego powodu stłukł talerz. Syn uważał 

to za wielką stratę i odtąd kazał jeść 

ojcu z talerza drewnianego. Miał już 

swojego synka, który obserwował 

ojca. Chłopczyk nazbierał małych 

deseczek, wziął młotek i gwoździe, i 

zaczął deseczki zbijać. Zaintrygowany 

tym ojciec spytał malucha, co to robi, 

a dziecko z niewinną miną odpowie-

działo: To dla ciebie tatusiu robię na 

starość talerz… 

Powiastka uczy, że każdy z nas 
musi na swoją starość pracować już za 
młodu, musi niezdarną starość usza-
nować, jeśli chce, by kiedyś jego 
uszanowano.  

Helena Białecka 
 
 
 

 

 

Zima w tym roku dzieci nie rozpieściła, 
ponieważ śniegu było jak na lekarstwo. Jed-
nak zimowe miesiące takie grudzień, styczeń i 
luty to szczególny okres w Przedszkolu nr 18. 

Z początkiem grudnia obchodziliśmy Święto Św. Bar-
bary - patronki górników, którzy ciężko pracują w kopal-
niach. O trudach tej pracy wiedzą nasze przedszkolaki i z tej 
okazji zaprosili tatusiów i dziadków górników do swoich 
grup, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o kopalni i posłu-
chać ciekawych historii.  

Kolejnym świętem, którego oczekują wszystkie dzieci 
na całym świecie, tak jak nasze kochane przedszkolaki, były 
Mikołajki. Tradycyjnie 6 grudnia odwiedził dzieci w ich 
domach Święty Mikołaj, a dzień później zawitał on w na-
szym przedszkolu. Każda grupa miała okazję zaprezentować 
wierszyk lub piosenkę i wykonać pamiątkowe zdjęcie z 
niezwykłym gościem. Każde grzeczne dziecko (a w naszym 

przedszkolu są tylko grzeczne dzieci!) otrzymało mikołajo-
wy prezent. 

Również w grudniu, jak każdego roku dzieci we 
wszystkich grupach przedszkolnych wystawiały dla swoich 
najbliższych i Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
6 przedstawienia jasełkowe. W każdej sali można było spo-
tkać Maryję, Józefa, aniołki, pasterzy, trzech króli, króla 
Heroda, a nawet śnieżynki. Wśród dzieci rozbrzmiewały 
tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Nie obyło się bez 
aktorskiej tremy, jednak każdy występ wypadł wspaniale i 
nagrodzony został przez zgromadzonych gości gromkimi 
brawami. Na koniec każdy mógł spróbować pierniczków 
dekorowanych przez dzieci.  

Nowy Rok 2016 rozpoczął się dla dzieci bardzo pra-
cowicie. W styczniu tradycyjnie obchodziliśmy w przed-
szkolu Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji każda grupa 

Poważanie dla starości 

Zima w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach 

 
Jasełka w wykonaniu przedszkolaków 

 
Dzień Babci i Dziadka 
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przygotowała dla ukochanych babci i dziadków przedsta-
wienie. Były wiersze z życzeniami i piosenki,  
a także własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki- 
laurki i drobne prezenciki.  

Z początkiem lutego w każdej grupie odbył się bal 
karnawałowy! W tym dniu przedszkole opanowały wróżki, 
księżniczki, motylki, biedronki, piraci, spidermani, kowboye  
i wiele, wiele innych niezwykłych postaci. Dźwięki skocz-
nej muzyki i głośne śmiechy dzieci było słychać już od 
samego rana. Również nasze panie nauczycielki witały 
dzieci w kolorowych strojach. Każda grupa wykonała pa-

miątkowe zdjęcia. Takie bale będziemy długo wspominać. 

Przed feriami zimowymi, które w tym roku przypadały 
w drugiej połowie lutego, w naszym przedszkolu odbyło się 
spotkanie z panem policjantem, który przypomniał nam 
wszystkim o zasadach bezpiecznego zachowania w czasie 
zabaw na świeżym powietrzu, szczególnie, zabaw na śniegu 
i podczas zimowych wyjazdów. A po feriach spotkamy się 
znowu, by razem bawić się i uczyć. 

      Anna Kukla 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 

Dnia 12 stycz-
nia 2016 r. Rada 
Dzielnicy zorgani-
zowała spotkanie dla 
mieszkańców Gotar-
towic, które przebie-
gało w świątecznej 
atmosferze. Przy 
blasku świec, zapa-
chu świerku i wtórze 
gitary śpiewano 
kolędy. Dla wszyst-
kich przygotowano 
świąteczny poczę-
stunek. 

BALIK 
Noworoczny 

balik dla dzieci 
zorganizowany przez 
Radę Dzielnicy 

Gotartowice odbył się 26 stycznia 2016 r na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 20. Oprawę muzyczną w tym roku 
przygotował profesjonalny zespół państwa Lipków. 
Przebranych około 100 uczestników od 2 do 10 lat brało 
udział w różnorodnych zabawach i pląsach. Dla wszystkich 
przygotowano słodycze i herbatkę. 

Do organizacji baliku włączyli się również miejscowi 
harcerze, którym za okazaną pomoc Rada Dzielnicy ser-
decznie dziękuje.          

Wiesława Hulim                

 

SKAT SPORTOWY 

 Tradycyjnie w KS „U WALKA” 2 grudnia 2015 r. 
odbył się „Barbórkowy Turniej Skata Sportowego”. W 
turnieju brało udział 12 zawodników. Tym razem 
najlepszym „szkaciorzem” okazał się Alfred Sieroń 
zajmując I miejsce, kolejne miejsca zajęli: Józef Gryman i 
Marian Grzegorszczyk (z Rogoźnej), Walenty Stajer, 
Stępień Marek (z Rogoźnej). 

Współorganizatorem turnieju była Rada Dzielnicy 
Gotartowice, która ufundowała puchar dla zwycięzcy. 
Wręczając nagrody Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer 
życzyła wszystkim uczestnikom dalszego rozwoju i 
kolejnych sukcesów.  

   Prezes Klubu Walenty Stajer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje Rady Dzielnicy Gotartowice 

 
Balik dla najmłodszych 

 
Spotkanie noworoczne 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział 

każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej)  
oraz elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym. 
 

kkb.biuro@gmail.com              albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
zmarek23@gmail.com        ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
zbigniew.marek@jezuici.pl       „Kurs Biblijny” 
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Kiedy pierwszy raz jechałam na 
wymarzoną pielgrzymkę do Medju-
gorje, było tam cudownie. Jesteś tam 
między niebem, a ziemią, czuje się 
obecność ukochanej Matki Boskiej 
Królowej Pokoju. Tam się dzieją 
wielkie cuda, tylko w nie trzeba uwie-
rzyć. Kiedy szłam na Górę Objawień 
pod Brdo było ciężko, ale Matka Bo-
ska Królowa Pokoju pomogła mi. 
Kiedy byłam w Wspólnocie Cenacolo 
u osób uzależnionych od narkotyków i 
alkoholu wszystkie osoby wyszły z 
tego z pomocą Matki Boskiej Królo-
wej Pokoju teraz tam pracują i miesz-

kają. Najbardziej w 
moim sercu zapisała 
się Msza św. między-
narodowa i Adoracja 
Najświętszego Sa-
kramentu, bo Pan 
Jezus jest ze mną i 
Matka Boska Królo-
wa Pokoju. 

Małgorzata. M 
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CIEŃ  PIELGRZYMA 

*** 
Życie zmusza nas  

do pielgrzymek po własnym życiu. 
Czasem zatrzymujemy się dłużej, 

by rozważać co było dobre, 
a czego nie chcielibyśmy by się zdarzyło. 

Mimo tych wszystkich przystanków, 
na których nasze życie zmusza nas 

do zatrzymania i zadumy, 
nad tym co było, 

jesteśmy zaledwie cieniem pielgrzyma,  
który prowadził nas przez całe życie. 

 
Stefania Gierłowska 

 

 

 

ŻYCIOWY  SŁUCHACZ! 

*** 
Drogie Serce mój życiowy słuchaczu, 

dlaczego rumienisz się na znak,  
że uczucie puka do Twojego serca, 

bądź wolne od gniewu i złości, 
odrzuć wstyd, kochaj uczciwie i szczerze, 

zwolnij, odetchnij, 
masz prawo, by posłuchać jak bijesz. 

W pielgrzymce do szczęścia 
nie jesteś sam, noś je ze sobą, 

będzie Twoją przepustką do raju. 

Stefania Gierłowska 

 

 

ZAMYŚLENIE 

Każdy dzień tygodnia inaczej smakuje 
Raz się człowiek cieczy, a raz się buntuje 

Segregujcie grzechy zawołało serce 
Są worki na śmieci – zróbmy też na grzechy. 

Ciężkie czarne wory – to grzechy bardzo ciężkie 
Żółte jak plastyki – zmieszczą grzechy lekkie 

W czerwone składajmy uczynki miłosierne 
Sumienie podskoczyło – pomysłem się ucieszyło. 

No to teraz mamy wielkie zamieszanie 
Lucyfer się buntuje – piekło zawalone 

W czyśćcu grzechy lekkie już się oczyściły 
A z worków czerwonych serca wyskoczyły i niebo 

ozdobiły. 

No to zróbmy teraz rachunek sumienia 
Gdzie będzie najlepiej, gdy przyjdzie czas umierać 

Segregacja grzechów to poważna sprawa 
Najlepiej co miesiąc u księdza się spowiadać. 

Wielki Post otwiera ludziom sumienia 
Spójrz na krzyż z Jezusem – co Ci przypomina? 

To Pan Jezus nasze grzechy sam niósł na Golgotę 
Nie odkładaj św. spowiedzi na jutro, na potem … 

Teresa Turek 

 

 

 

 

 

Medjugorje 
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W ostatnią niedzielę 
stycznia obchodziliśmy ko-
lejny Dzień Pamięci o Trage-
dii Górnośląskiej. W tym roku 
minęło 71 lat od tych tragicz-
nych wydarzeń, które zaczęły 
się na Śląsku w styczniu 
1945 r. po zajęciu go przez 
Armię Czerwoną. Z tej okazji 
na łamach SE w tym oraz 
najbliższym numerze prezen-
tować będziemy autentyczne 
wspomnienia Antoniego La-
cha, dawnego parafianina 
boguszowickiego z książki  
Heleny Białeckiej pt. W na-
szej krainie, wydanej w roku 
2002. 

Wspomnienia z młodości 

Kiedy Pan Bóg chce komuś 
prawdziwe cuda ukazać, tego wysyła 
w daleki świat. Tak zaczyna się pieśń 
niemiecka śląskiego poety Eichen-
dorffa, znana starszym pokoleniom 
Górnoślązaków. Widocznie zasłuży-
łem na to, bo zobaczyłem dalekie 
góry, lasy, potoki i niezmierzone 
połacie pól. Jednak to moje poznanie 
świata było okupione głodem, wy-
czerpaniem, ogólną nędzą i w poto-
kach deszczu. Gdybym miał zapo-
mnieć o tym, co przeszedłem, o tych 
zmarłych na moich oczach, to Ty 
Boże zapomnij o mnie. 

Wracam myślami do moich ko-
rzeni. Urodziłem się w gospodarstwie 
rolnym w Roju. Do szkoły poszedłem 
za panowania cesarza Wilhelma II, w 
czasie trwania I wojny światowej. 
Uczono nas dzieci ze wsi w jednej 
ławce z Ascelem i Eberchardem von 
Somer, synami rotmistrza, właściciela 
wielkiego majątku w Brodku. Okazało 
się, że panicze uczyli się słabo i pani 
rotmistrzowa von Somer postarała się 
dla swych synów o nauczycielkę do-
mową. Nie wiem , czy prosili o to 
panicze, czy sama pani uznała, że 
synom nauka lepiej pójdzie do głowy, 
gdy będą się uczyć w domu razem z 
kolegami, ale do zamku wezwano 
rodziców moich i mojego kolegi, 
gdzie poproszono ich o zgodę na 

naszą wspólną naukę w zamku bezpo-
średnio po lekcjach w szkole. Obaj z 
kolegą uczyliśmy się dobrze i chętnie, 
i rodzice zezwolili na to. Było nam 
tam bardzo dobrze. Pani Somer spra-
wiła nam nawet ubranka takie same, 
jakie mieli jej synowie. Nie trwało to 
jednak długo, bo Niemcy wojnę prze-
grali, a po plebiscycie Śląsk razem z 
moją wioską znalazł się w granicach 
Polski. Na zamku zawieszono czarną 
chorągiew. Państwo von Somer 
sprzedali majątek i opuścili dworek. 
Przy rozłące wszyscy płakaliśmy. 
Najbardziej było mnie i koledze żal 
nauczycielki, z którą się zżyliśmy i 
która nas na pożegnanie wycałowała. 

Początki administracji polskiej 
na Śląsku nie były łatwe. Obecne 
zatargi w rządzie przypominają mi 
czasy, kiedy nie było zgody między 
Korfantym i Piłsudskim. Ja najmilej 
wspominam lata trzydzieste, kiedy 
kierownikiem szkoły został Adam-
czyk. Razem z drugim nauczycielem i 
dwiema nauczycielkami nie tylko 
uczyli w szkole, ale z wielkim zapa-
łem szerzyli kulturę polską wśród 
młodzieży pozaszkolnej. Powstało 
wtedy koło śpiewacze „Słowik”, kół-
ko taneczne i kółko teatralne. Do tych 
dwu ostatnich kół wybrano najlep-
szych spośród 70 osób, które się zgło-
siły do chóru. Już w roku 1931 odbył 
się zlot chórów na Paruszowcu  
k. Rybnika. Tysiąc uczestników śpie-
wało razem: „Rozwiń twe skrzydła 
białe, królewski orle nasz”. Był to 
wielki akt radości, że Ślązacy mogą 
śpiewać w swym ojczystym języku. 
Mnie wybrano do grania w teatrze. 
Otrzymywałem ważne role, bo mia-
łem dobrą pamięć. Najpierw grałem 
Heroda w jasełkach, potem występo-
wałem w „Pani Wójtowej”. W na-
stępnych sztukach pt. „Górale karpac-
cy” i „Klimczok” grałem główne role. 
Tę ostatnią sztukę graliśmy w 24 
aktach. Koło amatorskie z Żor zainte-
resowało się nami, bo aktorzy z Żor 
grali „Klimczoka” wcześniej, ale w 
okrojonej wersji. Przybyli na nasz 
występ i po pierwszym akcie wsko-
czyli na scenę i gratulowali nam. 
Mnie w oficerskim mundurze wyca-
łowały wszystkie żorskie nauczyciel-

ki, jakie przybyły na to przedstawie-
nie. Do Szerokiej też przyjeżdżaliśmy 
z naszymi sztukami. W poście przed-
stawiliśmy mękę Pana Jezusa. Cho-
dziłem też na lekcje tańca. Nowością 
było wtedy tango. Znam jeszcze sło-
wa pieśni, w takt której tańczyliśmy: 
„Teraz nie pora szukać wymówek, 
wszystko skończyło się. Dziś przy-
szedł inny, bogatszy, szczęśliwszy i 
zabrał mi serce twe...” To były naj-
piękniejsze lata w moim życiu. Choć 
przekroczyłem już dziewięćdziesiątkę, 
wspominam je z rozrzewnieniem. 
Gdzie są ludzie z tamtych lat? Ślad 
zaginął po nich. 

W roku 1939 powstał w Polsce 
niepokój, gdyż Hitler żądał Gdańska i 
Śląska. Minister Beck oświadczył, że 
nie damy ani guzika. Próżne były to 
słowa, bo Niemcy uderzyły na Polskę 
i całą opanowały.  Nauczyciele potra-
cili się nocą, a w mym sercu została 
tęsknota i żal. Za parę dni wezwano 
mnie do Bürgermeistra (niemieckiego 
naczelnika gminy), który mi zarzucił, 
że jestem polskim insurgentem, co 
oznaczało, że sprzeciwiam się nie-
mieckiej władzy, że jestem niebez-
pieczny, bo krzewiłem przez teatr 
kulturę polską. Nie trwało długo, a 
dostałem wezwanie do Kreisleitera 
(naczelnika powiatu). W Obecności 4 
świadków, ludzi nie szanowanych we 
wsi, zarzucono mi znowu moją ważną 
rolę w szerzeniu polskości. Za taki 
zarzut czekał na mnie obóz koncen-
tracyjny, o istnieniu którego jeszcze 
nie wiedziałem. Znalazł się jednak 
mądry człowiek, nowy naczelnik 
gminy, który poręczył za mnie, że nie 
jestem szkodliwy. Było to straszne 
przeżycie, którego nie życzyłbym 
nikomu. 

 Po wojnie zarzucono mi wręcz 
coś odwrotnego, że jestem szkodli-
wym Niemcem. Głównie za to, że 
uczyłem się w zamku z synami nie-
mieckiego właściciela dworu. 

Taki dramat przeżywali ludzie 
na granicy dwóch państw. 

 

 

Wspomnienia parafianina boguszowickiego, 

który przeżył Tragedię Górnośląską cz. 1 
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Byłem na Syberii 

Boże, tylko Tobie zawdzięczam 
ocalenie! Gdzie Ślązacy mają szukać 
sprawiedliwości i wolności, jeżeli 
mieszkają na ziemi ojców, na której 
stykały się przez wieki różne wpływy 
kulturowe i polityczne? Tylko w po-
jednaniu. 

Podczas okupacji pracowałem 
na kop. Jankowice jako ślusarz ma-
szynowy pod ziemią. Wiosną 1945r. 
idąc do pracy słyszałem świst ra-
dzieckich katiuszy. Wojska sowieckie 
zajęły lasy gotartowickie aż po Żory. 
Praca na kopalni stała się napięta. W 
każdej chwili front mógł się zbliżyć 
do kopalni i w obawie o swoje życie 
wielu górników przestało przychodzić 
do pracy. Znaleźli się jednak i tacy, 
którzy narażając się, przychodzili 
dalej, by nie dopuścić do zalania ko-
pali – żywicielki. Wśród nich znala-
złem się też ja. Idąc do roboty zdarzy-
ło mi się słyszeć śpiewane przez silny 
mikrofon z lasu zajętego przez Rosjan 
pieśni polskie, a wśród nich piosenkę 
ludową: „Rybnik ukochany, miasto 
powiatowe, piękne okolice, dziew-
czyny morowe. Każda okiem błyska, 
z daleka czy z bliska. Każda żołnie-
rzyka radzieckiego chce... 

Zastanawiałem się, kto to mógł 
śpiewać. Po latach doszedłem do 
wniosku, że dla zjednania sobie ludzi 
z obszaru przyfrontowego dopuszczo-
no do mikrofonu jakiegoś Ślązaka, 
żołnierza - kościuszkowca. Wtedy 
słysząc te słowa najpierw ogarnął 
mnie śmiech, ale zaraz i trwoga. Po-
myślałem: „Z jednej okupacji dosta-
niemy się pod drugą.” 

Po dłuższym czasie front się 
przesunął na południe. Wracając z 
pracy spotkałem się z żołnierzami 
radzieckimi oko w oko. Niejeden 
takie spotkanie przypłacił życiem, bo 
został uznany za szpiega niemieckie-
go. Działo się tak wtedy, gdy nie miał 
przy sobie dokumentów, albo gdy 
próbował uciekać, bo bał się spotka-
nia z Rosjanami. Tak zginęło między 
innymi kilku szeroczan. Rozstrzela-
nych górników wrzucono do dołu 
razem z zabitymi końmi. Powiado-
mione żony górników przez innych 
robotników sprowadziły zwłoki swo-
ich mężów i pochowały na cmentarzu. 
Dwom innym schwytanym górnikom 
wojskowi radzieccy kazali przed eg-
zekucją kopać dla siebie doły. Unik-
nęli śmierci, bo jeden stanąwszy nad 
swoim grobem zaczął śpiewać Mię-
dzynarodówkę. Stojący nieopodal 
oficer powstrzymał egzekucję. 

Mnie wracającego z kopalni Ro-
sjanie zabrali 25 marca 1945r. Trzy-
mali mnie w pewnym domu na skraju 
wioski. Matka dowiedziawszy się o 
tym, prosiła dowódcę straży o możli-
wość widzenia się ze mną. Uzyskała 
zgodę, ale do spotkania nie doszło, bo 
spadła akurat bomba, która to unie-
możliwiła. Razem z innymi schwyta-
nymi przez NKWD znalazłem się w  
Marklowicach. Stamtąd przez Biel-
sko, Nowy Sącz dostałem się do Sa-
noka, do pociągu wywożącego aż na 
Syberię ludzi niewygodnych dla ma-
jącego powstać w Polsce nowego 
ustroju. Z Sanoka wyjechało nas oko-
ło 2 tys. chłopa. Byli to przeważnie 
Ślązacy. Nikt z nas nie mógł zrozu-
mieć, za co spotyka nas taki los. Byli 
wśród nas przeważnie inteligenci i 

ludzie o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych. 

Wyruszyliśmy 5 kwietnia, a po 
miesiącu 6 maja dotarliśmy na miej-
sce. Według moich obliczeń dojechało 
nas żywych mniej niż tysiąc. Naszym 
docelowym miejscem stała się miej-
scowość leżąca około 8 tys. km za 
Nowosybirskiem. Na pierwszym 
postoju ulokowano nas w starych 
stodołach. W nocy poczułem ogromny 
chłód, bo nie było się czym nakryć. 
Nie mogłem się doczekać rana. Mó-
wię więc do najbliżej leżących: „Ście-
śnijmy się, to będzie nam cieplej.” A 
kiedy nie zareagowali, przybliżyłem 
się do leżącego po stronie prawej, a 
on leży nieżywy. Tak samo nie żył i 
ten ze strony lewej; obaj byli skostnia-
li. Tego transportu nie da się opisać. 
Gdy na postojach dowożono jedzenie, 
ci dawniej kulturalni ludzie teraz 
wycieńczeni, walczący o przeżycie 
stali się jakby masą zgłodniałych, 
drapieżnych jastrzębi. 

Gdyśmy dotarli do łagru, żaden 
z nas nie był zdolny do pracy. Posłano 
nas na łąki do zbierania szczawiu, z 
którego ugotowano dla nas w kuchni 
zupę. Dzienna racja chleba na jednego 
wynosiła 300g. Po paru dniach wybu-
dowano w łagrze szałas, gdzie lekarz 
– Żyd dawał każdemu jakiś zastrzyk. 
Niektórzy otrzymawszy go, zaraz 
umierali. Stałem może dwudziesty w 
kolejce i bojąc się, że tego zastrzyku 
nie przeżyję, czmychnąłem z szałasu. 
Wieczorem przyszła kontrola i wykry-
ła, że nie byłem szczepiony. Dostałem 
aż dwa zastrzyki po których traciłem 
przytomność, ale je przeżyłem. Zda-
rzył się jeszcze inny przypadek, który 
mógł kosztować mnie życie. Wypra-

łem sobie koszulę w wodzie 
ustanej nad zlasowanym wap-
nem i chciałem ją powiesić do 
wysuszenia na linie przed pło-
tem okalającym łagier. Podsze-
dłem do liny rozciągniętej w 
odległości 2 m od płotu i nagle 
strzał z wieżyczki strażnika 
powalił mnie na ziemię. Czapka 
spadła mi z głowy. Poza tym 
nic mi się nie stało, bo kula 
przeleciała między koszulą 
powieszoną na linie i utkwiła w 
desce płotu. Okazało się, że 
wszedłem za linę, czyli w strefę 
zakazaną dla internowanych. 

c.d.n. 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 29.02.2016r. 

7.oo 1/+Franciszka Karwot, mąż Edward, rodzice z obu 
stron (Got) 
2/+Norbert Oleś, żona Gotfryda, rodzice z obu stron 
(Got) 

17.oo  1/Apostolat Maryjny 
2/+Antoni Gajda, żona Aniela, rodzice Wiktoria  
i Hieronim Gajda (Bog) 

Wtorek – 01.03.2016r. 

7.oo +Leszek Greiner, Waldemar Zachlod, Grzegorz Sycha 
17.oo 1/+Irena Szewczyk, 1 rocznica śmierci 
 2/+Stanisław Sobik, zięć Jan Oleś 

Środa – 02.03.2016r. 

7.oo +Alfred Klejnot, 7 rocznica śmierci(Got) 
17.oo 1+Jan Kuśka , 1 rocznica śmierci 
 2/Alojzy i Helena Zniszczoł, syn Roman. 

Czwartek – 03.03.2016r. 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawiają Boguszowice. 
2/+Franciszek Lipka (Got) 

17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta. 
  2/Emil Motyka, żona Franciszka, Wincenty Motyka, 

żona Marta, Franciszek Zimończyk, żona Karolina 

Piątek – 04.03.2016r. 

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 2/+Paweł Adamczyk, w rocznicę śmierci, żona Łucja 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/Do Miłosierdzia Bożego o radość życia  wiecznego 

śp. Kazimierz Słapa - z okazji imienin 

Sobota – 05.03.2016r. 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Karol Hajzyk, dziadków z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Aniela Szymura, 1 rocznica śmierci i na pamiątkę 

urodzin 
 2/+Józef Frelich - na pamiątkę urodzin i imienin (Bog) 

3/+Dorota Nowak, od koleżanek z pracy 

Niedziela – 06.03.2016r.          IV Niedziela W. Postu 

7.oo W intencji Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej - 
urodziny 

8.3o 1/+Alina i Zbigniew Milejscy 
2/+Kazimierz Janiczek (Rasz) 

10.oo 1/+Regina Mura, mąż Franciszek, córka Dorota, syn 
Andrzej, Piotr i Maria Rojek (Got) 
2/+Marta Kula, mąż Józef. 

11.3o 1/+Franciszek Pierchała, na pamiątkę 100- rocznicy 
urodzin 
2/+Stanisław Lasek 30-ty dzień po śmierci. 

16.oo 1/+Danuta Olchawa zd. Buchalik - na pamiątkę uro-
dzin od rodziny. 
2/+Danuta  Olchawa, od rodziny Zimończyk 

20.3o +Elżbieta Papierok, 30-ty dzień po śmierci. 

Poniedziałek – 07.03.2016r. 

7.oo +Kazimierz Chłus, na pamiątkę imienin. 
17.oo 1/ +Berta Waliczek, mąż Józef, Arkadiusz Olma 
 2/+Franciszek Kuczera, żona Waleska, 3 synów  

2 synowe (Got) 

Wtorek – 08.03.2016r.  

7.oo +Teodor i Franciszka Kempny, rodzice z obu stron 
(Bog) 

17.oo 1/+Stefania Klimosz, Lidia i Bonawentura Klimosz, 
synowie Bronisław i Stanisław. 

 2/+Jan i Marta Dziurok, Jan i Waleska Gołyszny 

Środa – 09.03.2016r.  

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, synowa Mał-
gorzata. 
2/+Tadeusz Koziołek 
3/+Bronisława Malina, mąż Alojzy 

17.oo 1/+Zenona Nowakowska, 1 rocznica 
 2/+Aniela Szymura, na pamiątkę urodzin (Got) 

Czwartek – 10.03.2016r. 

7.oo +Gertruda Hartman, mąż Roman. 
17.oo 1/+Robert Pierchała, żona Maria, synowa Maria (Bog) 

2/+Gertruda i Herman Niemczyk, rodzice z obu 
stron, Anna i Wacław Świątek, córka Anna i Maria 
(Bog) 
3/+Henryk Wilczek , 9 rocznica. 

Piątek – 11.03.2016r. 

7.oo +Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodzice z obu stron 
17.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  

i Anna Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Krystyna Kuczera (Got) 

3/+Józef Nowok, 30-ty dzień po śmierci. 

Sobota – 12.03.2016r.  

7.oo 1/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz 
2/+Franciszek i Anna Dziwoki 

14.oo Do Opatrzności Bożęj z okazji 50 rocznicy urodzin 
Gabrieli Gembalczyk z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, TD 

17.oo 1/+Jerzy Przeliorz, 9 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron i dziadków (Bog) 

 2/+Alojzy i Elżbieta Pawela, 2 rocznica śmierci (Bog) 
3/+Irmgarda Pieter, 30-ty dzień po śmierci 

Niedziela – 13.03.2016r.           V Niedziela W. Postu 

7.oo +Józef Hajnisz, żona Florentyna, dziadków z obu 
stron (Got) 

8.3o 1/+Alfred Dziwoki, w rocznicę śmierci 
2/+Matylda Malina, mąż Walenty 
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10.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam Dzie-
dzic, żona Maria. 
2/+Stefania Przelazły, mąż Wacław, córka Janina  
i Wacława, syn Kazimierz. 

11.3o 1/+Józef Krupa, na pamiątkę urodzin. 
2/+Bronisława Wiechoczek, mąż Jan(Got) 
3/Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka 
Jana Godula 

16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni, Franciszka 
Matuszczyk. 

 2/+Urszula Kardynalska, Zdzisław Barć, Czesław 
Skopek, teściowie. 

20.3o  

Poniedziałek – 14.03.2016r. 

7.oo 1/+Rufin Karwot, żona Anna, synowie Engelbert  
i Franciszek, wnuk Adam, rodzice z obu stron (Bog) 
2/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria 

17.oo 1/+Maria i Józef Wielgoccy (Bog) 
 2/+Zbigniew Woźniak, 13 rocznica śmierci 

Wtorek – 15.03.2016r. 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik (Rasz) 
 2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, Piotr i Maria 

Kuczera, 3 synów (Rasz) 
17.oo 1/+Józef Ostrzołek, dwie żony Jadwiga i Łucja, sy-

nowie Alojzy i Szymon, Józef Herman. 
 2/+Otylia Pierchała, mąż Paweł, 13 rocznica śmierci 

(Bog) 

Środa – 16.03.2016r.  

7.oo 1/+Berta i Czesław Podleśni (Got) 
2/+Elżbieta Liszka (Got) 

17.oo 1/+Dionizy Maciończyk, żona Aniela, rodzice Broni-
sława i Wilhelm, syn Hubert (Bog) 

 2/+Eugenia Zimończyk, od rodziny Matuszczyk 

Czwartek – 17.03.2016r. 

7.oo 1/+Roman Orszulik (Bog) 
2/+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, syn Jan (Bog) 

17.oo 1/+Bronisława Juraszczyk, 1 rocznica 
 2/+Wiesław Osiak, żona Maria, matka Bronisława. 

3/+Elżbieta Papierok od siostry Bronisławy z rodziną 

Piątek – 18.03.2016r.  

7.oo 1/Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Sebastian i Róża Kuczera, rodzice (Bog) 
 
17.oo   Msza Św. Wspólna 

+Stanisław i Janina Siwczak,  
+Łucja Raszka, mąż Józef (Got) 
+Wiktor Szier, żona Zofia, Emil Fizia (Bog) 
+Alojzy Tudzież, żona Waleria, syn Waldemar,  
Aureliusz Procek, żona Małgorzata, synowie Joachim 
i Andrzej. 
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, Alojzy 
Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy (Bog) 
+Leszek Gomółka (Got) 
+Ewa Sobik, 2 rocznica śmierci. 
+Józef Niesporek 
+Gabriela Piechaczek (Got) 

+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, córka Władysława, sy-
nowie Józef i Marian, zięć Edward, rodzice, pokrewieństwo 
+Maksymilian Szlezinger, żona Anna, 5 synów, 2 córki,  
2 zięciów, rodzice, pokrewieństwo. 
+Maksymilian Romański, 2 żony Waleska i Maria, syn 
Rajmund, synowa Jadwiga. 
+Stanisław i Gertruda Palarz, Marta i Monika Konsek (Bog) 
+Zygfryd Zając, na pamiątkę urodzin, żona Gertruda, Stani-
sław Łaszczewski, żona Apolonia, zmarłych rodziców, 
dziadków obu stron,  zmarłych z rodzin: Zając, Lisiak, 
Łaszczewski, Świder, Godzina, Figas, Nowicki, Soblik, 
Stanisław Lisiak, zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów. 
+Józef Frelich, żona Anna 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, rodzice z obu stron(Bog) 
+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter Ma-
tuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmarłych z 
rodzin: Śmiatek, Garbocz, Gorus, Waleczek , Figas, dusze w 
czyśćcu cierpiące(Bog) 
+Stanisław Konsek, rodzice Monika i Augustyn, syn Józef, 
Herbert i Waleska Dawia, syn Alojzy, rodzice Maria i Paweł 
Dawia, córka Paulina i Ludwika 
+Jadwiga Konsek, mąż Józef, syn Stanisław, córka Kornelia 
+Agnieszka Kuczera na pamiątkę urodzin 
+Kazimierz Gierłowski, rodzice Józef i Marianna Gierłowski. 
+Maria Kionka, Jadwiga Kionka, mąż Antoni, Maria Zipcer, 
mąż Artur, syn Alfred, Maria Hartman mąż Stefan (Got) 
+Łucja Potyrcha, zamiast kwiatów od znajomych 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczka Celina i Katarzyna, syno-
wa Grażyna, 2 zięciów, Józef, Damian, Elżbieta, Karol Ko-
larczyk, syn Szymon, krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące, 
za zmarłych z ulicy Mokrej 
+Gertruda Zniszczoł, mąż Alojzy(Bog) 
+Gertruda Reselska, mąż Czesław, rodzice z obu stron, 
córka Dorota, wnuk Jan 
+Alojzy Sobik, Rudolf i Pelagia Sobik, Emil i Berta Kuśka 
+Jan Bogaczek, żona Gertruda, synowie Alojzy, Czesław, 
Bolesław, Roman, synowa Helena, zięć Zygmunt (Got) 
+Paweł Kwiatoń, żona Maria, syn Eugeniusz (Got) 
+Marian Kurasz, 3 rocznica śmierci (Bog) 
+Antoni Ulman, żona Maria, syn Oswald 
+Mirosław Maciończyk, dziadków z obu stron, 2 synów, 
Wincenty i żona Genowefa, rodzice Jan i Waleska, synowa 
Krystyna, Edward Oleś, żona Krystyna 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walentyna, Telesfor, Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Władysław Sudacki, Ludwik i Eugenia, Tomasz i Łucja 
Gierczak, Edward i Stanisław Cygan, dziadków  z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące 
+Konstantyna i Roman Smyczek, rodzice i dziadkowie, 
Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna 
+Paweł  Zimończyk, rodzice Emil i Maria (Bog) 
+Eugeniusz Król 
+Wiesław Kachniarz, rodzice 
+Anna Konsek, mąż Konrad, 2 córki, 2 synów, zięć Henryk, 
Zofia Racułt, zmarłych kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Aniela Piecha, 11 rocznica śmierci, mąż Alojzy 22 roczni-
ca (Bog) 
+Maksymilian Lach, na pamiątkę urodzin, rodziców i teściów 
+Zofia i Zygmunt Zalescy, rodziców 
+Robert Musiolik, żona Krystyna (Bog) 
+Dorota Drzęźla, mąż Herbert(Leszczyny) 
+Jan i Julianna Musiolik, synowie Józef i Antoni, wnuk 
Wiesław 
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+Genowefa Konsek, Marta Zniszczoł 
+Genowefa Mucha, 26 rocznica śmierci 
+Roman i Berta Szotek, rodziców, Bernard Moł-
drzyk, rodziców, Wincentyna i Alfons Tkocz, Broni-
sława i Józef Zięba, rodziców obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące  

Sobota – 19.03.2016r.           Uroczystość św. Józefa 
                                                          Oblubieńca NMP 

7.oo 1/+Władysław Koziołek, 7 rocznica, rodzice Maria  
i Ryszard 
2/+Jan Maciończyk, syn Czesław(Bog) 
3/+Ks. Józef Zuber 

17.oo 1/+Helena i Edward Motyka, na pamiątkę urodzin 
(Got) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Józef Kula z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD (Bog) 

Niedziela – 20.03.2016r.              Niedziela Palmowa 
                                                               Męki Pańskiej 

7.oo +Krystyna Sobik, 7 rocznica śmierci (Bog) 
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus (Got) 

2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Adolf Oślizlok, ro-
dzice Zofia i Józef, Marta Motyka, Alfred Kluger, 
dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Daniel  Broda, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze 

11.3o 1/+Mieczysław Frąckiewicz, 3 rocznica śmierci 
2/+Irena Dziurok 

14.15 Chrzty i Roczki: Milan Wiśniewski, Wojciech Kar-
bowski, Zofia Benisz, Nadia Limarowska, Dawid 
Dziwoki. 

16.oo Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika  
z okazji 70 rocznicy urodzin Józef Stoszko o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze.TD  

20.oo +Ewa Pustołka 

Poniedziałek – 21.03.2016 

7.oo 1/+Krystyna Sobik, 7 rocznica (Bog) 
2/+Józef  Szymura, 2 żony(Got) 

17.oo 1/+Alojzy Karwot, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Anna   Masłowska, 4 rocznica, ojciec Alfred 

Wtorek – 22.03.2016r.  

7.oo 1/+Franciszek Mura, na pamiątkę urodzin, żona He-
lena , Aniela Toszek, dziadków z obu stron 
2/+Elżbieta Buchalik, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/+Józef Pustołka 
 2/+Adam Ptaszkowski, 1 rocznica śmierci 

Środa – 23.03.2016r.  

7.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena, rodzice 
2/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, córki, zięciowie  
i wnuki 

17.oo 1/+Krystyna Dziwoki, 9 rocznica śmierci 
 2/+Ernest Rajnhard, Stanisław Łepek 

WIELKI  CZWARTEK – 24.03.2016r. 

17.oo 1/Za  parafian 

2/Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpaste-
rzy naszej parafii - zamawia Świecka Rodzina Fran-
ciszkańska 

WIELKI   PIĄTEK – 25.03.2016r. 

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonie  Wielkiego Piątku 

WIELKA  SOBOTA  – 26.03.2016r.  

2o.oo Ceremonie  Wielkiej Soboty 

Niedziela – 27.03.2016r.                              Niedziela 
                                      Zmartwychwstania Pańskiego 

7.oo Za  parafian 
8.3o +Alfred Winkler, w rocznicę śmierci 
10.oo 1/+Tomasz Winiarski, od chrzestnych 

2/+Helena Kuczera, na pamiątkę urodzin(Rasz) 
11.3o  Do Opatrzności Bożej w intencji Księdza Proboszcza 

z okazji 30-Rocznicy Święceń Kapłańskich 
16.oo  +Kornelia Sikora, na pamiątkę urodzin 
20.3o  

Poniedziałek Wielkanocny – 28.03.2016r. 

7.oo Za parafian 
8.3o +Wdowa Helena Dronia, syn Marian, syn Waldemar, 

mąż Jerzy, zmarłych z rodzin Dronia i Brzezina, du-
sze w czyśćcu cierpiące  

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Jolanty i Marka z podz. za otrzymane łaski  z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo Boże 

11.3o 1/+Jan Masłowski, Andrzej Gorlej 
2/Do Opatrzności Bożej  z okazji 80 rocznicy uro-
dzin Anny  Wałach, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci z rodzinami, 
od synów z rodzinami 

16.oo +Leon Urbanek, na pamiątkę urodzin od córki i syna 
z rodzinami(Bog) 

20.3o  
Wtorek – 29.03.2016r.  

7.oo 1/+Józef Dziwoki, żona Marta 
2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodzice z obu 
stron(Bog) 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Bogumił Danelkiewicz, 2 rocznica śmierci 

Środa – 30.03.2016r.  

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman 
2/+Ryszard Szewczyk, 3 rocznica śmierci (Bog) 

17.oo 1/+Tadeusz Godzwon, 1 rocznica 
 2/+Maria Osiak, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 31.03.2016r. 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie i 
zakonne - zamawia Kopalnia 
2/+Franciszek Mura, Jadwiga i Ignacy Mura, Edward 
Stajer, żona Rozalia, córka Łucja zięć Zygfryd. 

17.oo 1/+Anna Szotek, 10 rocznica śmierci,  mąż Aleksan-
der, syn Antoni, zięć Ryszard 
2/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Antoni 
Gembalczyk (Bog) 
3/+Henryk Oleś, 2 rocznica śmierci 
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Piątek – 01.04.2016r. 

7.oo 1/+Franciszka Sobik, mąż  Józef, syn Stefan, synowa 
Janina(Bog) 
2/+Jerzy Klimek, 5 rocznica, Emilia i Edward Przeliorz    

17.oo 1/Do NSPJ w intencji  rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 
2/Wynagrodzenie  NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii, oraz członków Straży Hono-
rowej NSPJ 
3/+Czesław Kroczek, 1 rocznica (Bog) 

Sobota – 02.04.2016r.  

7.oo Za parafian 
10.oo Ślub: Michał Podrygała  -  Monika Wójcik 
12.oo Ślub:  Kamil Kłos  -  Sabina Niesłańczyk 
17.oo 1/+Czesław Dombek 

2/+Maria Nikel, mąż Ryszard 
3/+Norbert Karwot, żona Gertruda 

 4/+Czesław Kroczek, 1 rocznica 

Niedziela – 03.04.2016r.          Niedziela Miłosierdzia 
                                                                         Bożego 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o 1/+Maria Bober w rocznicę śmierci 

2/+Maria Zimnol, 3 rocznica śmierci (Bog) 
10.oo 1/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła 

za zmarłych z rodzin Budny i Korduła 
2/+Czesław Mura, 35 rocznica śmierci 

11.3o 1/+Stanisław Sobik, 1 rocznica śmierci 
2/+Jerzy Stiel, wspomnienie urodzin 

16.oo Do Opatrzności Bożej  z okazji 18 rocznicy urodzin 
Łukasza Błażewicza z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dorosłe życie 

20.3o 1/+Leon Wita 
2/+Stefan Brzęczek, 17 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron (Bog) 

Poniedziałek – 04.04.2016r.                    Uroczystość 
                                              Zwiastowania Pańskiego 

7.oo 1/+Ludwik Korduła, 3 rocznica śmierci, żona Ger-
truda (Bog) 
2/+Brunon Konsek, 22 rocznica śmierci, żona Otylia 
(Bog) 

17.oo 1/+Beata i Feliks Potrawa, Maria i Jan Syrek, Daria 
Stawiasz 
2/+Marianna Łutczyk, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 05.04.2016r. 

7.oo 1/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn, 
Alojzy Gembalczyk, 2 żony (Bog) 

 2/+Ryszard Wałach, 31 rocznica 
17.oo 1/+Teresa Zimończyk 
 2/+Helena Zimończyk, mąż Antoni, zięć Stanisław 

(Bog) 

Środa – 06.04.2016r.  

7.oo +Urszula Oleś 
17.oo 1/+Erwin Oleś, 20 rocznica śmierci, rodzice Jadwiga 

i Antoni Oleś, Anna i Konstanty Buchalik, syn Al-
fred (Bog) 

2/+Eugenia i Gerard Zimończyk, Stefania i Paweł 
Smyczek.(Bog) 

Czwartek – 07.04.2016r. 

7.oo +Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata (Bog) 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk, rodzice z obu stron  (Bog) 
 2/+Ryszard Piechaczek 

Piątek – 08.04.2016r.  

7.oo +Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 
Anna, Zofia Prządka (Got) 

17.oo 1/+Franciszek Oleś(Got) 
2/+Franciszek Wesoły, żona Regina 

Sobota – 09.04.2016r.  

7.oo 1/+Stefan Pawela, na pamiątkę urodzin 
2/+Teresa Tkocz 

13.oo Ślub: Stelliga Grzegorz – Kusz Barbara 
17.oo 1/+Wincenty Konsek, żona Maria, zięć Stanisław 

Buchalik (Got) 
 2/+Barbara Kasperczyk, od braci i rodziców (Got) 

Niedziela – 10.04.2016r. 

7.oo 1/Do NSPJ z okazji 75 rocznicy urodzin Stanisława 
Buchalika od żony i synów z rodzinami 
2/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 
Roman i Małgorzata Zimończyk 

8.3o 1/+Alfred Dziwoki, na pamiątkę urodzin 
2/+Alojzy Kirsek (Rasz) 

10.oo 1/+Genowefa Sobik, 15 rocznica śmierci (Got) 
2/+Eugenia Rojek, 2 rocznica śmierci 

11.3o +Dorota Jurczyk, mąż Walenty, Anastazja Kluger, 
mąż Rudolf 

13.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Jan Kostępski z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

16.oo 1/+Zofia Oslislok, 17 rocznica śmierci, mąż Herman 
 2/+Wiktor Papierok, 29 rocznica śmierci, Ks. Alojzy 

Motyka  
20.3o  

Poniedziałek – 11.04.2016r. 

7.oo 1/+Władysław Kuczera 
2/+Józef Buchalik, żona Regina, syn Joachim, 14 
rocznica śmierci. 

17.oo 1/+Wincenty Szczypka, 14 rocznica, rodzice z obu 
stron. 

 2/+Bronisława i Alojzy Juraszczyk, na pamiątkę 
urodzin (Bog) 

Wtorek – 12.04.2016r. 

7.oo 1/+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Sebastiana, 
Róża Kuczera, rodzice z obu stron(Bog) 

 2/+Paweł Zimończyk, żona Franciszka (Bog) 
17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 
 2/+Krystyna Kuczera(Got) 

Środa – 13.04.2016r.  

7.oo 1/+Alojzy Kuczera, rodzice: Karol i Marta 
2/+Aleksander Pustółka, 17 rocznica śmierci (Bog) 

17.oo 1/+Krystyna Kąsek, 1 rocznica śmierci 
 2/+Marta Zniszczoł, 5 rocznica śmierci 
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Czwartek – 14.04.2016r. 

7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara 
2/+Marta i Wincenty Senderowicz, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Irena Smołka, mąż Franciszek (Bog) 
 2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław, 

rodzice z obu stron, Józef Pustołka(Bog) 

Piątek – 15.04.2016r.  

7.oo +Rudolf i Pelagia Sobik (Got) 
17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek 

2/+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Krystyna  
Kołodziej, mąż Franciszek, córki Marta i Łucja 

Sobota – 16.04.2016r.  

7.oo 1/+Berta Przeliorz, mąż Nikodem 
2/+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena (Rasz) 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Marka Sobik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze.  TD 

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Tadeusza Janygi z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze.  TD 

17.oo 1/+Albina Filipowska, w rocznicę śmierci, mąż Adolf 
2/+Helena Kula, w rocznicę śmierci, mąż Alfred 

 3/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodzice z obu 
stron (Bog) 

Niedziela – 17.04.2016r.               Niedziela Dobrego 
                                                                       Pasterza 

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, dziadków z obu 
stron(Got) 
2/+Zmarła Zigrid Stajer, 10 rocznica (Got) 

8.3o 1/+Ernest Bulanda, na pamiątkę 100 rocznicy uro-
dzin 
2/+Tekla Smyczek, na pamiątkę urodzin od córki 
Marii z rodziną 

10.oo 1/+Teresa Kiełkowska, 1 rocznica śmierci 
2/+Bernard Benisz, na pamiątkę urodzin (Got) 

11.3o 1/+Józef Gorzyński, 3 rocznica(Bog) 
2/+Zofia Gruszczyk, mąż Alojzy, Łucja i Alojzy 
Śpiewok 

13.oo Ślub: Mrozek Jarosław – Heba Agata 
14.15 Chrzty i Roczki: 
16.oo +Łucja Zielonka, 9 rocznica śmierci, mąż Józef (Got) 
20.3o  

Poniedziałek – 18.04.2016r. 

7.oo 1/+Maria Pyżalska, mąż Marian, syn Konstanty, Piotr 
Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, Jan 
Skałbania, żona Anastazja 
2/+Łucja Stasiak, 4 rocznica, mąż Franciszek 

17.oo 1/+Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 
 2/+Aniela Konka 7 rocznica, mąż Alojzy (Got) 

Wtorek – 19.04.2016r. 

7.oo 1/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk (Rasz) 
 2/+Rafał Kondzielnik 
17.oo 1/+Helena i Wiktor Sobik (Got) 
 2/+Marta Karwot, 8 rocznica śmierci (Bog) 

Środa – 20.04.2016r.  

7.oo 1/+Bolesław Kostorz,  zięć Bogdan 

2/Małżonkowie Renata i Wiesław Konka w raz z 
dziećmi i rodzinami dziękują Bogu Wszechmogące-
mu i Matce Przenajświętszej za 35 lat małżeństwa 

17.oo 1/+Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Małgorzaty i Damiana Araszczuk z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
córki Alicji i syna Adama.  TD 

 2/+Marta Bernacka, mąż Albert, Ignacy Reclik, żona 
Zofia. 
3/+ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Mariana Cichego z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą  o Boże błogosławieństwo. TD 

Czwartek – 21.04.2016r. 

7.oo 1/+Waleska i Emil Dziewior 
2/+Bronisława i Emil Król, synowa Teresa 

11.oo Ślub:  Motyka  Mateusz  - Zadrożna Izabela 
17.oo 1/+Zofia Winter, 1 rocznica śmierci 
 2/+Alojzy  Burda, żona Magdalena, zięć Alojzy i Jan, 

wnuczka Aleksandra 

Piątek – 22.04.2016r.  

7.oo 1/Za żywych członków Różańca Św. 
2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, 2 synów Alojzy i Ste-
fan, Wincenty i  Anna Misala, syn Henryk (Bog) 

17.oo 1/+Helena Motyka, 1 rocznica śmierci 
2/+Wincenty Cinćka, 9 rocznica, Wilhelm  Zimoń-
czyk, żona Zofia, syn Edward, synowa Irena, Józef 
Cinćka, 2 żony 
3/+Felicyta Oleś 

 Sobota – 23.04.2016r.     Uroczystość Św. Wojciecha 
                                                   Biskupa i Męczennika 

7.oo 1/+Stanisława  i Józef Dyduch 
2/+Reinhold Kajzerek, 6 rocznica śmierci(Bog) 

13.oo Ślub:  Brzozowski Jacek – Michalska  Martyna 
17.oo 1/+Józef Mura 

2/+Stanisław i Kornelia Toboła 
 3/+Roman i Jadwiga Rojek 

Niedziela – 24.04.2016r. 

7.oo +Piotr Kuspiel 
8.3o Do Opatrzności Bożej  z okazji 15 lat małżeństwa 

Agnieszki i Krzysztofa Gembalczyk z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla syna  Adama i córki Emilii.  TD 

10.oo 1/+Anna Woryna w rocznicę śmierci, mąż Erwin na 
pamiątkę urodzin 
2/+Karol Kuś w rocznicę śmierci, żona Emilia, syn 
Edward 

11.3o 1/Do opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Ewy i Andrzeja Żelazny, oraz 50 rocznicy urodzin 
Andrzeja, z podz. za otrzymane łaski  z prośbą o dal-
sze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji  35 rocznicy ślubu 
Janiny i Józefa  Piątek z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Ślub:  Smozik Michał – Sojka Marta 
16.oo Do Opatrzności Bożej  z okazji 25 rocznicy ślubu 

Marii i Mirosława Lewandowskich z Gotartowic, 
oraz z okazji 50 rocznicy urodzin Marii z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o  
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Poniedziałek – 25.04.2016r.          Święto Św. Marka 
                                                                  Ewangelisty 

7.oo 1/+Helena Musiolik, 2 rocznica śmierci, mąż Alfred 
(Bog) 
2/+Józef i Katarzyna Hartman, syn Alojzy 

17.oo 1/+Konrad Winkler, 1 rocznica śmierci 
 2/+Danuta Grzesica, Teresa Janicka, Alojzy Piercha-

ła Maria Lubszczyk, Walter Buchalik(Bog) 

Wtorek – 26.04.2016r. 

7.oo +Augustyn Gasz, żona Elżbieta (Bog) 
17.oo 1/+Stefan Hajduk, 1 rocznica śmierci 
 2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodzice, dziadkowie (Bog) 

Środa – 27.04.2016r.  

7.oo +Józef Grenadier, żona  Maria, Antoni Grenadier, 
żona Urszula , Ernest Toszek, żona Maria, Gerard 
Toszek , żona Teresa 

12.oo Ślub:  Fojt Kamil  -  Anna Kukla 
17.oo 1/Apostolat 

2/+Hildegarda Gruszka, mąż Eryk 

Czwartek – 28.04.2016r. 

7.oo +Kazimierz Sobik, 4 rocznica śmierci, Wiktor Sobik, 
żona Helena, Konstanty Przeliorz, żona Jadwiga,  
3 synów (Got) 

17.oo 1/+Tobiasz Jaśko, 1 rocznica śmierci 
 2/+Stanisław Kempczyński, 12 rocznica, Wiesław 

Dolny, rodzice z obu stron. 

Piątek – 29.04.2016r.               Święto Św. Katarzyny 
                                                    Sieneńskiej, dz. i dK 

7.oo 1/+Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy uro-
dzin Heleny Rączka z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 
2/+Bronisława Świtała, 30 rocznica śmierci 

17.oo Msza Wspólna: 
+Franciszek Szymura, żona Kornelia, syn, 3 córki 
(Got) 
+Gabriel Kiełbus, rodzice, siostra Irena (Got) 
+Kazimierz Czerwiński, żona Franciszka, syn Piotr 
(Got) 
+Anna Rduch, mąż Alojzy (Got) 
+Urszula Oleś, rodzice, Józef Oleś Stanisław Szymu-
ra, rodzice, Józef Przeliorz 
+Teresa Żydek, 1 rocznica śmierci, mąż Karol 
+Helena Sobik, mąż Ryszard, rodzice z obu stron 
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona 
Berta, Ryszard Konsek, żona Maria (Got) 
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Augustyn Buchalik, 
2 żony, 2 synów Stefan i Alojzy (Bog) 
+Zofia Osuch , 18 rocznica śmierci 
+Genowefa Kłapczyk, 7 rocznica śmierci, mąż Ber-
told, syn Janusz 
+Apolonia Łaszczewska, na pamiątkę urodzin, mąż 
Stanisław, Zygfryd Zając, żona Gertruda, zmarłych z 
rodzin Godzina, Figas, Sablik, zmarłych rodziców i 
dziadków z obu stron, zmarłych z pokrewieństwa i 
sąsiadów. 
+Teresa Sobik, 40 rocznica śmierci, mąż Franciszek, 
córka Berta, synowie Kazimierz i Stanisław, synowa 

Krystyna z córką Joanną, ks. Alojzy Motyka, rodziców 
Marta i Wincenty Motyka 
+Paweł Machulec, żona Monika, 3 synów, córka, wnuk 
Erwin, dusze w czyśćcu cierpiące, Józef Gembalczyk, żona 
Maria, Piotr Machulec (Bog) 
+Jan Fiałka , żona Jadwiga 
+Czesław Dombek 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, Antoni 
Węgierski, żona Franciszka, Maria Szymura, mąż Stefan 
+Eugenia Rojek,  Jan Zając, 2 żony, Ludwik Rojek, 2 żony, 
Emanuel Konsek, żona Stefania 
+Kazimiera Raczkowska, 6 rocznica śmierci 
+Lidia Tlałka, mąż Ignacy, Wiesław Łunarzewski 
+Antoni Raszka, Augustyn i Waleska Cembor, Wiktor  
i Anna Raszka, Maksymilian Jurczyk, Wilhelm Król (Got) 
+Stanisław i Berta Knapek, córka Aniela 2 zięciów, pokre-
wieństwo Knapkowe i Murowe, Antoni i Jadwiga Filipow-
ski, pokrewieństwo Szewczykowe, Filipowski, Kucharczy-
kowe, Józef Gitner, Paweł Adamczyk, Aniela Bąk 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Bronisław Jakubczyk, rodzice, Helena Joszko, mąż Alojzy, 
dziadków (Got) 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem Kula, syn Walenty, córka 
Dorota, rodzeństwo, dziadków z obu stron 
+Antoni Ulman, żona Maria, syn Oswald 
+Józef Witala, żona Maria, Brunon Sobik, żona Zofia, dusze 
w czyśćcu cierpiące (Got) 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Wiktor Motyka, żona Marta 
+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
+Jerzy Majewski, 3 rocznica śmierci 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Zygmunt Torbicki, zmarłych rodziców, Helena i Kazi-
mierz Szweda, Rufin Kula  2 żony 
+Józef i Anastazja Kandelski, córka Halina Matuszczyk, 
Franciszek i Matylda Karwot, synowa Maria, Anna i Alojzy 
Trybuś,  dziadków z obu stron 
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodziców i dziadków (Got) 
+Bronisław Boda, na pamiątkę urodzin 
+Marta Sobik, mąż Edward, syn Józef, Sylwester Kołatek, 
rodzice Maria i Paweł 
+Sylwester Piątek, 6 rocznica śmierci 
+Jan Mędrala, Anna i Paweł Szymura, Franciszek Szczyrba 
+Bernadeta Nowak, 13 rocznica śmierci, Maria i Maksymi-
lian Nowak, zięć Marian Mroczek 
+Waleska Kuczera, 16 rocznica śmierci, mąż Albert, rodzice 
z obu stron, Maria Fizia 
+Kazimierz Świtoń,  16 rocznica śmierci (Bog) 
+Amalia Rojek, mąż Paweł rodzice z obu stron 
+Roman i Berta Szotek, rodziców, Bernard Mołdrzyk, ro-
dziców, Wincentyna i Alfons Tkocz, Bronisława i Józef 
Zięba, rodziców obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota – 30.04.2016r.  

7.oo 1/+Alojzy Klepek, rodzice Gertruda i Franciszek, Jan 
Dziwoki, 2 żony, syn Jan (Bog) 

11.oo Ślub:  Fleger Kamil  -  Szymiczek Patrycja 
15.3o Do Opatrzności Bożej w intencji Strażaków  OSP 

Boguszowice i Gotartowice, oraz ich rodzin 
17.oo 1/+Maria i Izydor Bochenek, Helena i Henryk Wita, 

Marta Motyka, Anna Tomecka 
 2/+Andrzej Swaczyna, Krystyna i Bronisław Pokła-

dek 
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Niedziela – 01.05.2016r. 

7.oo +Franciszek Kania, żona Gertruda, syn Józef, rodzice 
(Got) 

8.3o 1/+Edward Rojek (Got) 
2/+Adolf  Oslizlok 

10.oo 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron 
(Rasz) 
2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 
3/+Zyta Sojka, 2 rocznica śmierci (Got) 

11.15 I  KOMUNIA  ŚWIĘTA 
16.oo Msza Św. w intencji  Rocznego Dziecka – Agata 

Cichy 
20.3o +Stanisław Związek,  15 rocznica śmierci 
   

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Dylan Cyganek-Czaplicki, Alicja Kruszyńska, Anna Kru-
szyńska, Radosław Sitko, Alicja Sitko, Diana Kampczyk, 
Marek Buchta, Felix Dyczkowski,  Daniel Ruś, Filip Janas, 
Julian Buchalik, Tymoteusz Waniek, Wojciech Wróbel, 
Bartosz Oleś, Blanka Hartman, Sabina Zimończyk, Floren-
tyna Janiszewska,  Kamil Polczyński, Maja Foltyna, Kacper 
Skotniczny, Julia Gasiewicz, Zuzanna Michalska, Oskar 
Jurczyk, Kamil Łogasz, Zofia Gawłowska, Bianca Matras, 
Jan Ruchała, Jakub Feliks, Adam Nalepa, Alicja Gorzelak, 
Martyna Urban. 
   

Śluby: 

Kusz Kamil – Mokry Elżbieta 
Przeliorz Łukasz – Gorus Paulina 
Kręcisz Michał – Wengerska Aleksandra 

Pogrzeby: 

+Ernestyna Burda  20.05.1938 – 23.11.2015 
+Robert Kibiłda               08.02.1968 – 18.11.2015 
+Henryk Konsek              01.05.1943 - 25.11.2015 
+Józef Wątroba                 21.02.1949 – 01.12.2015 
+Mariola Błaszczyk           11.04.1966 – 03.12.2015 
+Robert Domitrz                04.10.1976 – 04.12.2015 
+Łucja Biskupek                06.12.1925 – 08.12.2015 
+Kornelia Pinior                 26.08.1947 – 12.12.2015 
+Teresa Kozioł                    10.04.1939 – 15.12.2015 
+Dorota Nowak                   28.01.1948 – 30.12.2015 
+Franciszek Gembalczyk   20.08.1966 – 05.01.2016 
+Łucja Potyrcha                 21.08.1932 – 07.01.2016 
+Elżbieta Pawlas                 07.10.1919 – 16.01.2016 
+Emil Pyszny                       21.02.1941 – 18.01.2016 
+Jan Oleś                             29.08.1954 – 20.01.2016 
+Matylda Merkel                10.03.1932 – 29.01.2016 
+Czesław Karwot                14.04.1947 – 01.02.2016 
+Elżbieta Papierok              08.07.1927 – 03.02.2016 
+Irmgarda Pieter                 06.10.1942 – 07.02.2016 
+Józef Nowok                      14.03.1930 – 11.02.2016 
+Elżbieta Buchalik               08.06.1916 – 17.02.2016 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
� poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
� środa: 16.00-18.00 

Protokoły przedślubne 

� spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z księdzem Proboszczem 

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.30 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

� rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 
wierzący i praktykujący katolicy 

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

� chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 
- zgłoszenia w zakrystii 

� w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 
(zgłoszenia na probostwie) 

Pogrzeby 

zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 

Konto Ochronki i Parafii 

BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 24 kwietnia 2016 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 



serce ewangelii 33 

Pasterka 2015 
Tradycyjnie w czasie pasterki ks. Proboszcz 
poświęcił szopkę w naszym kościele, zaś po 
Eucharystii na placu kościelnym harcerze za-
praszali do dzielenia się opłatkiem, na kubek 
gorącej herbaty oraz do wspólnego kolędowa-
nia.  

Spotkanie rodzin komunijnych 
10 stycznia o godz. 13.oo miała miejsce kolejna Msza 
św. z udziałem rodzin komunijnych, po której dzieci 
zgromadziły się przy żłóbku. 

Święto św. Młodzianków 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  

 

W poniedziałek 28 grudnia 2015r. w Święto św. 
Młodzianków o godz. 9.oo miała miejsce Msza  św. 
w intencji wszystkich dzieci naszej parafii, po której  
nasi najmłodsi otrzymali indywidualne błogosławień-
stwo. 

Boguszowickie kolędowanie 
W Święto Objawienia Pańskiego w Parku św. 
Wawrzyńca miało miejsce tradycyjne „Boguszo-
wickie kolędowanie”. W tym roku impreza odbyła 
się po raz jedenasty. 
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Spotkania opłatkowe 
Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań grup 
parafialnych i wspólnego kolędowania.   

 

Wieczór kolędowy  
Zespołu Charytatywnego 

 
W sobotę 23 stycznia nasz Zespół Charytatyw-
ny zaprosił parafian do Domu Parafialnego na 
wspólne kolędowanie. 

— czytaj str. 18   

„Pójdźmy do Betlejem” 
W niedzielę 3 stycznia o godz. 15.oo mieliśmy okazję 
uczestniczyć w Koncercie Kolęd i Pastorałek, w którym 
wystąpiły: nasz Chór parafialny „Cor Jezu” , Chór mie-
szany „Mickiewicz” z Niedobczyc i Chór kameralny 
„Appassionato”. 

 

 
Ruch Rodzin Szensztackich 

 
Świecka Rodzina Franciszkańska 

.  

 
Ruch Światło - Życie 

 
 

 
. 
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Konkurs Kolęd SP 16 
W niedzielę 10 stycznia o godz. 17.oo  
w naszej świątyni odbył się koncert kolęd w 
wykonaniu finalistów szkolnego konkursu z 
udziałem gwiazdy operowej pani Katarzyny 
Oleś-Blacha. 

 

Urodziny ks. Tomasza 
W poniedziałek 18 stycznia podczas Mszy św. o godz. 
17.oo swoją „drugą osiemnastkę” – a pierwsze w naszej 
wspólnocie urodziny obchodził ks. Tomasz Stolarski. Z tej 
okazji życzenia solenizantowi złożyli przedstawiciele Rady 
Parafialnej oraz grup działających przy parafii. 

Wizyta s. Celiny 
W niedzielę 31 stycznia gościliśmy w naszej 
parafii Siostrę Celinę z Szensztackiego Instytu-
tu Sióstr Maryi z Radlina, która podczas Mszy 
św. zachęcała do przyjmowania ikony MB 
Trzykroć Przedziwnej. 

Spotkanie opłatkowe w Gotartowicach 
O spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez RD Gotartowice 

— czytaj str. 22 

 
. 

 
 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 

 
. 
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Balik w Gotartowicach 
Noworoczny balik dla dzieci zorganizowa-
ny przez Radę Dzielnicy Gotartowice od-
był się 26 stycznia 2016r. w Szkole Pod-
stawowej nr 20. 

— czytaj str. 22 

Co słychać 
w Przedszkolu nr 22 

O tym co działo się w pierwszym półroczu 
w Przedszkolu nr 22 w Gotartowicach 

— czytaj str. 20 

Z kącika gospodarczego 
O aktualnych działaniach gospodarczych na na-
szych obiektach parafialnych 

— czytaj str. 7 
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Balik karnawałowy w Przedszkolu nr 22 

 
. 

 
Wycinka starych drzew na cmentarzu 

 
. 

 
Zbiórka elektrośmieci na rzecz Stowarzyszenia Papie-

skiego – Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

 
. 


