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„I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami,
i poświęcisz go, i będzie bardzo święty.”
(Wj 40,10)

I Komunia Św.
W dzisiejszą niedzielę 1 maja
obchodzimy w naszej parafii
uroczystość Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. Pamiętajmy
szczególnie w tym dniu o modlitwie w intencji dzieci, które po
raz pierwszy będą w pełni
uczestniczyć w Eucharystii.

Nabożeństwa
majowe
„Już się zbliżył miesiąc maj 8” –
zapraszamy na nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku po
wieczornej Mszy św., zaś w soboty
i niedziele na pół godziny przed
Mszą św.

Odpust parafialny
Tegoroczną uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy przeżywać w niedzielę 5 czerwca. Tradycyjnie w piątek w Uroczystość
NSPJ o godz. 17.oo zapraszamy
na Mszę św. sprawowaną na parafialnym cmentarzu.
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Rekolekcje Wielkopostne
Od 5 – 8 marca przeżywaliśmy parafialne Rekolekcje
Wielkopostne, które w tym roku głosił ks. dr Adam
Pawlaszczyk - Wikariusz Sądowy Archidiecezji Katowickiej (na zdj. obok). Tegoroczne Rekolekcje dla
uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum nr 7 głosił
nasz były wikary ks. Ireneusz Pawlak.

Niedziela powołaniowa
W niedzielę 13 marca gościliśmy w naszej parafii
ks. diakona Mateusza Kempińskiego oraz kleryków z
WŚSD, którzy dali świadectwo swojego powołania i
spotkali się ze wspólnotą ministrantów.

Klerycy na zbiórce naszych ministrantów

Ministranci i klerycy zapraszają na ŚDM
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Niedziela Palmowa
W rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową tradycyjnie miała miejsce procesja z palmami na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.

Wielki Czwartek
Liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się w Wielki Czwartek Święte Triduum
Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Pańskiego.

Procesja rozpoczynająca ceremonie Wielkiego Czwartku

Obrzęd umycia nóg na pamiątkę tego co dokonało się
w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom

Życzenia kapłanom z okazji ich święta składają
przedstawiciele Rady Parafialnej
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Wielki Piątek
Liturgia Wielkiego Piątku przepojona powagą oraz
skupieniem na pamiątkę męki i śmierci Chrystusa.
W tym dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci
przez proroków zbawienie ludzkości.

Procesja rozpoczynająca ceremonie Wielkiego Piątku

Adoracja Krzyża – punkt kulminacyjny liturgii

Wielka Sobota

Tegoroczna „ciemnica”

W Wielką Sobotę – dzień
milczenia i modlitwy adorujemy Jezusa złożonego w
grobie oraz przynosimy do
poświęcenia pokarmy na stół
wielkanocny.
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Dzięki Bogu i ludziom pierwsze miesiące
roku 2016 okazały się czasem intensywnej
pracy na naszym terenie. Robota była prowadzona na trzech zasadniczych frontach. Pozyskanie stosownych pozwoleń na wycinkę
drzew na cmentarzu i przy kościele, dokończenie malowania ławek w naszej świątyni
oraz instalacja nowego podłoża i granitu w
prezbiterium.
Zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami mogliśmy
usunąć stare i często spróchniałe drzewa zagrażające
ludziom na cmentarzu i przy kościele. Korzenie drzew
rozsadzają nam groby od dołu a konary łamiące się
i spadające w czasie nawałnicy niszczą pomniki na
grobach naszych bliskich. Przy okazji warto przypomnieć, że pomimo kosztownych ubezpieczeń jakie
każdego roku wykupujemy na wszystkie nasze obiekty i na wszystko co dzieje się na rozległym terenie
kościelnym wymagane jest indywidualne ubezpieczenie własnego pomnika, aby w razie jakiegokolwiek
uszkodzenia otrzymać stosowne odszkodowanie. Podsumowując ostatnie prace na cmentarzu przypomnę, że uczestniczyli w nich panowie: Figas Hubert
jako główny inicjator i organizator wycinki drzew,
a także Gąsior Michał, Zimnol Jan, Kuczera Kazimierz i Zając Robert. Ci panowie włożyli wiele wysiłku nie tylko w wycinkę drzew, ale również doprowadzenie do powstania mniejszych fragmentów drewna, by całość przetransportować na teren przykościelny
oraz przygotować do spalenia w kotłowni kościoła
i Domu Parafialnego. Była to ciężka praca drwala.
Drewno zostało przetransportowane na plac kościelny
dzięki pomocy pana Janusza Gawędy. Dziękujemy!
Drugi front robót, który mamy już za sobą to zakoń-

Prezbiterium podczas prac remontowych

czenie renowacji naszych ławek kościelnych. Dziękujemy panom Śmiatkom, a wiernym przypominamy
o stałej trosce o stan powierzchni naszych ławek.
I wreszcie udany remont naszego prezbiterium
zakończony położeniem wysokiej jakości granitu
sprowadzonego ze Szwecji przez pana Krystiana
Mazurka, a „położonego” przez pana Kazimierza
Żogałę. Obaj panowie wykonali bardzo dobrze powyższe zadanie i myślę, że są godni polecenia osobom
zainteresowanym tego typu inwestycją. Jak Bóg pozwoli, to może nawet za kilkaset lat ludzie będą chodzić po tym kamieniu. Oglądając nowo zainstalowany ołtarz wielu naszych parafian zrozumiało o co chodzi w tym przedsięwzięciu. Nasza piękna świątynia
staje się klasycznym neobarokowym kościołem,
w którym z jeszcze większą pokorą i w duchowym
skupieniu stawać będziemy do wspólnej modlitwy
bądź też do osobistej adoracji. Od państwa Ewy i
Piotra Kłosek z Buczkowic oczekujemy rychłego
zakończenia artystycznego dzieła jakim jest wystrój
nasze prezbiterium. Już dzisiaj z respektem i szacunkiem – my kapłani – podchodzimy codziennie ucałować mensę Chrystusowego ołtarza, który wzbudza w
naszych sercach jeszcze większą wiarę wobec dzieła
zbawienia dokonanego na Krzyżu. Dziękujemy za
wszelkie przejawy ofiarności, która pozwala nam nieustannie dbać o naszą świątynię.
Nowy ołtarz wpisał się w radosne świętowanie
30-tej rocznicy święceń kapłańskich proboszcza parafii. Z tym większą satysfakcją mogłem przekazać
część środków materialnych jakie odziedziczyłem w
spadku po zmarłym ks. Jozefie Zuberze na nasze
inwestycje kościelne. Znając śp. ks. Józefa wiem, że
gdyby żył, taka byłaby również jego osobista wola.
Wiernym, znajomym i przyjaciołom serdecznie
dziękuję za składane w różnej formie życzenia oraz
dary materialne z okazji 30-tej rocznicy święceń. Po
uroczystej Eucharystii w naszej świątyni, sprawowanej
przy nowym ołtarzu, w skromne świętowanie jubileuszu wpisało się również spotkanie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Odbyło się ono w niedzielę 10
kwietnia w Domu Parafialnym. Tym, którzy mogli
przybyć, serdecznie dziękuję za obecność.
Mówiąc o zaangażowaniu w życie wspólnoty
chciałbym na łamach naszej gazetki wspomnieć
śp. Stanisława Kiliana, który w mojej rodzinnej
miejscowości pracował codziennie najpierw przy
budowie świątyni w Kosztowach a następnie jako
kościelny. I tak przez ponad 40 lat w postawie milczenia i pokornej służby, w sposób zupełnie bezinteresowny oddawał Panu Bogu dzień po dniu. Najpierw
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Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Kiliana

czynił to po pracy w kopalni, a będąc na emeryturze
górniczej był przy kościele od świtu do wieczora. W
podobnej postawie całkowitego poświęcenia Kościołowi trwa do dnia dzisiejszego jego żona pani Anna
Kilian. W poniedziałek 4. kwietnia pochowaliśmy
pana Stanisława na kosztowskim cmentarzu. Niech
Pan Bóg ogarnie Go swoim Miłosierdziem, a żonie
Annie błogosławi na dalsze lata życia.

mu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wydarzenie to, przygotowane dla polskich diecezji, wpisuje
się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Wierni archidiecezji katowickiej są również zaproszeni do wspólnego
pielgrzymowania do Wiecznego Miasta w dniach
19.10.2016 – 23.10.2016 (pielgrzymka samolotowa).
Udział w tej pielgrzymce zapowiedział Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Szczegóły o tym pielgrzymowaniu znajdziemy w gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii. Osobiście zachęcam do zapoznania się z drugą formą pielgrzymowania do Rzymu w
Roku Miłosierdzia, w której chcemy pielgrzymować
jako parafianie boguszowiccy. Będzie to pielgrzymka autokarowo – samolotowa w dniach od
14.10.2016 – 19.10.2016 roku. Pod przewodnictwem
duchowym ks. wikarego – Tomasza (ewentualnie
mojej osoby). Zachęcając do pielgrzymowania, życzę wszystkim naszym wiernym wiele łask od Jezusa
Miłosiernego i błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz.

W przeżywanym Roku Jubileuszowym, zgodnie z
postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br. zaplanowano Narodową Pielgrzymkę do Rzy-

Zaproszenie na pielgrzymkę do Rzymu
ZAPRASZAMY PARAFIAN DO UDZIAŁU
W PIELGRZYMCE DO RZYMU W DNIACH
14.10.2016 – 19.10.2016
Szczegółowy program:
1 DZIEŃ
godz.17.00 – wyjazd do Włoch. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię.

2 DZIEŃ
rano odpoczynek w zajeździe, przyjazd do PADWY, nawiedzenie Bazyliki św. Antoniego z kaplicą relikwii i kaplicą
grobową. Msza św. Transfer do WENECJI. Zwiedzanie
miasta, min: Plac i Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Most
Westchnień. Jej zwiedzanie rozpoczniemy od przejażdżki
łódką po weneckiej lagunie do Placu Św. Marka, podziwiając po drodze wspaniałe weneckie kamienice i port. Po przyjeździe do przystani przejdziemy do Bazyliki Św. Marka
słynnej na całym świecie z cennych mozaik. Dalej spacer po
mieście wśród licznych kanałów i mostów, podczas którego
zobaczymy Pałac Dożów, Campanillę – Wieżę Św. Marka,
Most Westchnień i słynną dzielnicę Rialto z mostem Rialto
nad Canale Grande. Przejazd do hotelu w Toskanii. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ
wczesne śniadanie (ok.6.00). W trakcie dnia Msza św. Przejazd do FLORENCJI. Zwiedzanie: m.in.: Katedra, Kościół
Santa Croce, Most Złotników. Przejazd do SIENY. Nawiedzenie Katedry i Bazyliki z relikwiami św. Katarzyny Sie-

neńskiej. Zwiedzanie placu Campo, na którym odbywają się
słynne gonitwy Palio. Przejazd do ASYŻU, malowniczego
miasta św. Franciszka. o pięknej, średniowiecznej zabudowie. Zwiedzanie miasta zaczniemy od nawiedzenia bazyliki
Św. Klary, gdzie znajduje się jej grób, następnie przejście
historycznym centrum miasta. Zobaczymy miejsca związane
ze Św. Franciszkiem: Oratorium San Francesco Poccollino,
gdzie według tradycji się urodził, Chiesa Nova, kościół
wybudowany w miejscu domu rodziny Bernardone, rynek.
Na zakończenie pobytu w Asyżu nawiedzimy Bazylikę Św.
Franciszka, gotycką budowlę ozdobioną wspaniałymi freskami Giotta, przedstawiającymi sceny z życia Świętego
Biedaczyny. Modlitwa w krypcie, gdzie znajduje się grób
Świętego. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd do hotelu
w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do RZYMU. W trakcie dnia Msza św..
Nawiedzenie Bazyliki Św. Jana na Lateranie, Święte Schody, po których według legendy szedł Jezus przed oblicze
Piłata. Nawiedzenie bazyliki Santa Maria Maggiore - największy kościół na świecie dedykowany Maryi. Przejście
pod Colosseum, Forum Romanum - Centralny punkt Starożytnego Rzymu. Spacer przez Kapitol do Placu Weneckiego. Po spacerze przejedziemy podziwiać panoramę miasta
ze wzgórza Awentyn, gdzie znajdują się słynne Ogrody
Pomarańczowe. Tu znajduje się również Zakon Kawalerów
Maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza podziwiać można kopułę Bazyliki Św. Piotra. Nawiedzenie Bazyliki Św.
Pawła za Murami. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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CENA 1899 zł
ŚWIADCZENIA:
1. przejazd autokarem na trasie Katowice-Rzym (klimatyzacja, WC, DVD)
2. przelot samolotem na trasie Rzym-Katowice
3. 4 noclegi w hotelach**/*** (pokoje 2, 3 – osobowe z
łazienkami)

5 DZIEŃ

4. 4 śniadania, 4 obiadokolacje

śniadanie, Po śniadaniu przejazd do Rzymu. W trakcie dnia
Msza św. Przejazd do Watykanu. Przejście przez Święte
Drzwi w Bazylice Św. Piotra. Modlitwa przy grobie Św.
Jana Pawła II oraz zwiedzenie Bazyliki. Około południa
czas wolny na obiad i zakupy. Po południu spacer po Rzymie barokowym - w programie: słynne place i fontanny
Rzymu: Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon,
Fontanna Di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie.
W godzinach wieczornych przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ
śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko,
Odprawa. Przelot do Katowic.
Powyższy program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych. Na życzenie klienta
program można modyfikować.

Organizatorem imprezy jest Biuro Podróży PL
TRAVEL
ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice

5. opieka pilota - przewodnika
6. ubezpieczenie KL (10.000€), NWW (2.000€) i bagażu
(200€)
• Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji – dodatkowo
płatne oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
• Koszty wstępów do obiektów pokrywają uczestnicy we
własnym zakresie. Sugerowane kieszonkowe: 30 € - na
własne potrzeby we Włoszech oraz 50 € - na wstępy
i komunikację miejską.
• Limit bagażu: bagaż główny: 20kg + bagaż podręczny
(o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm)
• Szczegółowy program imprezy realizuje pilot grupy
• W sanktuariach włoskich obowiązuje odpowiedni ubiór –
zakryte ramiona i kolana!
Cena jest skalkulowana dla 42 osób płacących przy kursie
euro= 4.20zł – 4.30 zł i cenie paliwa ON 3.80 zł – 4.30zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PIELGRZYMCE!

II Synod Archidiecezji Katowickiej
KOMUNIKAT PO X SESJI
PLENARNEJ
Dziewiątego kwietnia br.
odbyła się dziesiąta sesja
plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło
obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami
przygotowanymi przez Komisję ds. Świeckich oraz Komisję ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Następ-

nie przewodniczący Komisji
ds. Duszpasterstwa Młodzieży przedstawił zmiany w projekcie sformułowane w oparciu o poprawki zgłoszone
przez członków Synodu i
przedyskutowane na otwartym posiedzeniu Komisji.
W dalszej części sesji odbyła się
prezentacja projektu Podkomisji ds.
Mediów. Znajdują się w nim propozycje dotyczące m.in. rozwoju mediów archidiecezjalnych, reorganizacji

komunikacji pomiędzy parafiami a
mediami, wspierania parafii w wykorzystywaniu Internetu do komunikacji
z wiernymi. W czasie dyskusji w auli
synodalnej zwracano uwagę, iż w
dokumencie należałoby się bardziej
skoncentrować na wskazaniu najważniejszych celów działalności medialnej różnych podmiotów archidiecezji
niż na technicznej stronie funkcjonowania mediów - ta bowiem podlega
szybkim zmianom i trudno przewidzieć, jak będą one przebiegać w
przyszłości.
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Kolejna, jedenasta sesja plenarna
odbędzie się 7 maja 2016 r. Zostanie
na niej zaprezentowany ostatni synodalny projekt: Komisji ds. Duszpasterstwa. Bardzo prosimy o modlitwę

w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickie

Proboszcz z Ars (40)
Zachęcamy do dalszej lektury wybranych
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu
pogłębienia własnej refleksji nad życiem kapłańskim.
PORZĄDEK DNIA PROBOSZCZA Z ARS
I JEGO ŻYCIE WEWNĘTRZNE
Poza pięciodniowymi rekolekcjami, na które
(do r. 1835) Ks. Vianney udawał się rokrocznie do Meximieux lub do Bourg en Bresse, i poza jednym tygodniem
bardzo względnego wypoczynku na łonie rodziny,
w r. 1843, Święty z Ars od 1830 r. nie opuszczał swej wioski. Życie jego przybrało tę wzniosłą monotonię, która
uczyniła zeń więźnia dusz. Dwadzieścia godzin na dobę,
jeśli nie więcej, jest na nogach, i to w każdej porze roku; na
samą pracę w konfesjonale poświęca od piętnastu do szesnastu godzin w lecie, od jedenastu do trzynastu w porze
zimowej. Jeszcze od czasu gdy był wikariuszem w Ecully,
przyzwyczaił się przychodzić do kościoła już o godzinie
czwartej z rana, zaś gdy został proboszczem w Ars, przychodził do świątyni jeszcze i wcześniej; tabernakulum bowiem przyciągało go z nieprzepartą siłą. Z biegiem czasu,
skoro duchowy stan parafii uległ korzystnej przemianie,
często jeszcze przed świtem zwracano się do świętego Proboszcza z prośbą o spowiedź.
Od chwili, gdy pielgrzymi zaczęli przybywać liczniej,
począł ks. Vianney sam dzwonić na Anioł Pański już około
godz. pierwszej w nocy, by dać znać, że kościół otwarty i że
jest w nim kapłan na usługi penitentów. Oczekiwał ich
przybycia klęcząc przed ołtarzem, często odmawiając brewiarz. Jakiż to był piękny i budujący widok - pisała Katarzyna Lassagne. - Światło świeczki rzucało blask na wychudłą
postać świątobliwego kapłana, który modlił się z wielkim
skupieniem, od czasu do czasu podnosząc wzrok na tabernakulum z tak słodkim uśmiechem jakby widział Chrystusa
Pana. Gdy napływ pielgrzymów stał się jeszcze znaczniejszy, ks. Vianney wstawał już niekiedy przed północą, i to
wśród lata w najgorętszym czasie. Jedna z kierowniczek
domu Opatrzności raz powiedziała żartem: Ksiądz Proboszcz dziś nie odmówił nawet rannego pacierza! Ta sama
osoba opowiada nam, że w chwilach wielkiego wyczerpania
dodawał bodźca swemu ciału, obiecując mu kilka chwil
wypoczynku w ciągu dnia; lecz zwykle kończyło się tylko
na obietnicach. Oszukuję swego trupa! - mówił niepoprawny
asceta, który ze swą słabą śmiertelną powłoką obchodził się
jak z największym wrogiem.

Mimo iż ksiądz Vianney wstawał tak wcześnie, penitenci jednak wyprzedzali go. Przez długi czas nie było dla
pątników żadnego schroniska. Musieli zatrzymywać się na
cmentarzu lub na rynku, co już było wcale niezłą pokutą.
Wreszcie w roku 1845 wybudowano coś w rodzaju przedsionka, po lewej stronie przy dzwonnicy. Tam znalazły
schronienie kobiety. Gdy ks. Vianney, przyświecając sobie
latarką o popękanych szkłach, przybrany już w komżę i
fioletową stulę, zjawił się w przedsionku i otwierał drzwi do
kościoła, penitentki hurmem rzucały się do konfesjonału,
lecz gorliwe osoby - a było ich około dziesięciu - zmieniając
się kolejno z nocy na noc, wkrótce przywracały porządek.
One to każdej przybyłej wyznaczały miejsce, one zapalały
lampy i dzwoniły na Anioł Pański.
Przed rozpoczęciem spowiedzi Proboszcz z Ars klękał
na stopniach ołtarza. Szybko wznosił duszę ku Bogu składając Mu w ofierze przyszłą swą pracę całodzienną i błagając
o litość nad biednymi grzesznikami. Potem dopiero szedł do
konfesjonału6. Wychodził z konfesjonału latem punktualnie
o godz. 6-tej, a w zimie o 7-mej, by odprawić Mszę św.
Jedna z najbardziej czcigodnych osób w parafii prosiła
przez kogoś ze znajomych świętego Proboszcza, żeby nazajutrz zechciał na nią zaczekać. - Proszę odpowiedzieć tej
osobie - rzekł Święty - że jest to rzecz niemożliwa. Niech
wstanie wcześnie! Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek z
moich parafian przez nią Mszę świętą utracił. W chwili
przygotowywania się do Mszy świętej zdawał się zapominać
o świecie. Nie było już na jego twarzy ani cienia smutku.
Powiedział kiedyś: Wprawdzie nie chciałbym być proboszczem, lecz cieszę się, że jestem kapłanem, gdyż mogę odprawiać Mszę świętą... Chociaż - jak stwierdził jego spowiednik - wszystko, czego już dokonał od chwili powstania
ze snu, mogło być uważane za doskonałe przygotowanie do
Mszy Św., pragnął jednak przed świętą Ofiarą skupić się jak
najbardziej. Klęcząc na posadzce w prezbiterium, trwał
przez dłuższy czas w postawie nieruchomej, ze złożonymi
rękoma, a oczyma utkwionymi w tabernakulum. Nic mu
wówczas roztargnienia sprawić nie mogło.
Skoro jednak powrócił do zakrystii, pozwalał, by w
sprawach bezwzględnie koniecznych, jeszcze przed Mszą
św. zwracano się do niego. Gdy wówczas polecano się jego
modlitwom, odpowiadał na to tylko skinieniem głowy, zaś
niewczesnych interesantów jednym ruchem ręki spokojnie
odsuwał. Zresztą ustawicznie miał u swego boku brata zakonnego, który pilnował, by go zbytnio nie otaczano. Mimo
to wszakże często tuż przy nim powstawały sprzeczki, kto
ma mu służyć za ministranta. Szaty kościelne nigdy nie wydawały się Proboszczowi z Ars dość wspaniale. Pragnąłby
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mieć kielich ze szczerego złota, gdyż najpiękniejszy z tych,
jakie posiadał, nie zdawał mu się godnym Krwi Chrystusowej. Podobał mu się ołtarz główny z marmurową podstawą,
na której widniały wyrzeźbione postacie: Baranka, św. Jana
Chrzciciela, jego patrona i św. Sykstusa, patrona wioski; ze stylowym tabernakulum z pozłacanej miedzi, z wysokim
baldachimem, zdobnym w białe pióropusze...
Lecz za główną ozdobę kościoła uważał Święty wzorowe zachowanie się wiernych. Proboszcz z Ars zazwyczaj
nie dłużej od innych kapłanów odprawiał Mszę świętą, gdyż
trwała ona około pół godziny. Przez całe życie trzymał się
rytu diecezji Lyońskiej (wzorowany na rycie Trydenckim),
do której należał. Stosownie do tego rytu, celebrans po podniesieniu trzyma przez kilka chwil ręce wzniesione do góry.
Ksiądz Vianney cokolwiek dłużej trwał w tej postawie, co
sprawiało wielkie wrażenie. W roku 1827 pewnego dnia
służył mu do Mszy mały uczeń, który sam następnie miał
zostać kapłanem. Zwróciłem uwagę na to

- mówił on - iż po konsekracji Proboszcz z Ars stał ze
wzniesionymi oczyma i rękoma około pięciu minut, jakby był
w ekstazie. Ja i moi koledzy mówiliśmy do siebie, że widział
Pana Boga. Przed Komunią znów zatrzymywał się na chwilę, zdając się rozmawiać z Chrystusem Panem, po czym
dopiero pożywał Święte Postacie.
Jakże piękny był, gdy Mszę odprawiał! - woła Brat
Atanazy. - Zdawało mi się, że widzę drugiego świętego
Franciszka Sałezego.
Widziałem sługę Bożego, jak odprawiał Mszę świętą opowiada ksiądz Ludwik Beau, jego spowiednik. Za każdym
razem przedstawiał mi się niby Anioł przy świętym ołtarzu.
Niejedni przychodzili do kościoła po to tylko, by popatrzeć na świętego i zbudować się jego widokiem. Tak
uczynili raz goście z zamku Ars, którzy w innym celu nie
mieli zamiaru być na sumie.
Ktoś z parafian - opowiada baronówna de Belvey, rzekł mi kiedyś: - Jeśli pani chce nauczyć się słuchać pobożnie Mszy świętej, proszę umieścić się tak, by widzieć naszego Proboszcza przy ołtarzu. - Stanęłam tedy w kącie, skąd
mogłam go obserwować. Zauważyłam w jego rysach coś
niebiańskiego. Prawie przez cały czas trwania Przenajświętszej Ofiary zalewał się łzami. To samo powtarzało się za
każdym razem, gdym była w Ars.
Pewien artysta oświadczył, iż wyraz twarzy Ks. Vianney'a wtenczas jest nieuchwytny. Ani pozoru nawet jakiegoś
roztargnienia. Zewnętrzny wygląd jego odtwarzał to, co się
działo we wnętrzu duszy. Wrogiem będąc wszelkiej afektacji, nie czynił żadnego ruchu przesadnego lub zbytecznego;
lecz modliły się jego oczy, to wzniesione ku górze, to znów
spuszczone; ręce jego błagały, złożone lub wyciągnięte.
Było to nieme, a w najwyższym stopniu wymowne kazanie. Widok Proboszcza z Ars odprawiającego Mszę świętą, niejednego grzesznika nawrócił. Pewien wolnomularz,
zgodziwszy się przyjść do kościoła, zaledwie go ujrzał już
serce odmienił. Wszystko w nim tchnęło uwielbieniem.
Czuło się żywo, że przy ołtarzu jest nie tylko kapłan, lecz i
Jezus Chrystus. Ruchy świętego, spojrzenie, postawa wyrażały kolejno: pokorę, pragnienie, nadzieję i miłość. Uczucia
te, przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary stale cisnęły mu
się do duszy i, rzecz dziwna, niekiedy znalazła się w nich
przymieszka obawy, pokusa zwątpienia i... może nawet cień
rozpaczy...
Pewnego poranku do takiego stopnia zaniepokoiła go
myśl o piekle, wraz z obawą, że na zawsze utraci Boga, iż

jęknął z głębi duszy: Pozostaw mi przynajmniej Matkę Bożą!. Kiedyś w święto Bożego Narodzenia, podczas Mszy
św., po Podniesieniu śpiewano dość długą pieśń. Według
rytu lyońskiego powinien był Proboszcz, jako celebrans, od
danej chwili począwszy, trzymać Hostię świętą nad kielichem aż do Pater Noster. - Otóż - opowiada Brat Atanazy

- spostrzegłem, iż patrzył na Hostię z uśmiechem przez
łzy. Zdawał się mówić coś do Niej, potem znów łzy ronił, a
potem znowu się uśmiechał. Po Mszy, w zakrystii, przeprosiliśmy go za to, iż musiał czekać przy ołtarzu na ukończenie
pieśni. O, czas mi się nie dłużył - brzmiała odpowiedź. - Ale
co Ksiądz Proboszcz myślał trzymając Hostię świętą? Tak
zdawał się być bardzo wzruszony... - Istotnie. A przyszła mi
wówczas zabawna myśl do głowy. Mówiłem Chrystusowi
Panu: - Gdybym wiedział, że spotka mnie to nieszczęście, iż
nie będę mógł oglądać Cię przez całą wieczność, w takim
razie, ponieważ Cię teraz trzymam w rękach, już bym Cię
nie puścił!
Po Mszy św., ubrawszy się znów w komżę i stułę, ks.
Vianney powracał przed ołtarz, by tam, uklęknąwszy, odprawić dziękczynienie. Zdarzało się często, iż pątnicy pozwalali sobie podchodzić doń bardzo blisko i przyglądać mu
się z ciekawością; a nawet czynić sobie nawzajem uwagi
dotyczące jego osoby; lecz on zdawał się nic już tu na ziemi
nie widzieć i nic nie słyszeć, tak całkowicie zajęty był posłuchaniem u swego Boga. Gdy się przyjęło Komunię świętą
- wołał kiedyś w uniesieniu na nauce katechizmu - dusza
zatapia się w balsamie miłości i syci się nią, jak pszczoła
słodyczą kwiatów.
Gdy po skończonym dziękczynieniu wracał ksiądz
Vianney do zakrystii, znajdował na komodzie, gdzie przechowywały się szaty liturgiczne, różne przedmioty do poświęcenia i obrazki do podpisu, które brat zakrystian w
międzyczasie już tam rozłożył. Inicjały imienia i nazwiska: J.M.B.V. - szybko były skreślone i ruch ręki błogosławiącej
też wiele czasu nie zabierał; ale oprócz poświęcenia i podpisu czekały Świętego inne obowiązki: zawsze znalazł się tam
ten i ów zasmucony szukając pociechy... Święty nasz nie
bronił nikomu dostępu, lecz te sprawy załatwiał dość krótko,
gdyż mężczyźni, których kolej następowała teraz, w coraz
większej już liczbie zajmowali miejsce w nawie głównej i
dookoła prezbiterium.
Od roku 1827 począwszy, musiał ksiądz Vianney,
przez posłuszeństwo dla biskupa, z polecenia lekarza spożywać około godzinie ósmej cokolwiek mleka; lecz i tego
odmawiał sobie w dni postu. Tyle tylko czasu na ten skromny posiłek poświęcał, ile potrzeba było, by pójść do domu
Opatrzności i stamtąd powrócić, a potem znów zasiadał w
konfesjonale w zakrystii.
c.d.n.
(Przygotował ks. Krzysztof B. Za: Francis
Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków
2009)
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
Czy moje dziecko mnie
potrzebuje?
Moje dziecko to mój skarb, ale
czy na pewno mogę mówić moje
dziecko? To Stwórca obdarował nas
możliwością uczestniczenia w stwarzaniu nowego człowieka i tak aktem
seksualnym wysyłamy zaproszenie, a
Bóg odpowiadając na nie stwarza
człowieka i obdarowuje Go duszą
nieśmiertelną. Poczyna się człowiek,
mama jeszcze o tym nie wie, ale za
parę dni pewnie się zorientuje, że pod
jej sercem zaistniało nowe życie. Tato
dowie się później. Mama musi się
upewnić o jego istnieniu, a gdy to
nastąpi podchodzi do męża i mówi
będziemy mieli dziecko. Tak to było
w naszym domu – męski świat – mój
świat został zmieniony raz na zawsze
– był już zupełnie inny. Stałem się
ojcem. Bóg złożył w nasze – mojej
żony i w moje ręce swój skarb. Dla
Bernadety to było pewnie proste i
jasne zawarte w instynkcie macierzyńskim, zaś dla mnie to zupełnie coś
innego. Stałem się ojcem - stałem się
za to życie odpowiedzialny. Pojawiło
się zadanie, męska sprawa, należało je
podjąć i wykonać. Co najważniejsze?.
Św. Paweł nakazuje mi bym kochał
żonę jak siebie samego czy to teraz
ulega zmianie? Nie, to z Bernadetą
zawarłem małżeńskie przymierze,
przez które tworzę z nią wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej
strony dla naszego dobra oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa, a
Chrystus Pan podniósł je do godności
sakramentu. To Bernadetę mam kochać miłością dojrzałą, osobową, taką,
w której czynię siebie darem darmo
danym, takim bezinteresownym, całkowitym, by czuła się kochaną. Zadanie to absorbowało moje dotychczasowe życie, a teraz to nowe życie i
nowa miłość – czy to jakaś inna miłość, czy aby jej starczy? Doświadczenie pokazało, że ta Boża miłość
jest doskonale podzielna i nigdy jej
nie zabrakło, ale musiał pojawić się
system wartości, takie uporządkowanie.

Kocham to dziecko chociaż
jeszcze go nie widzę (nie było USG),
gdy ma 5 miesięcy to czuję jego ruchy, rzeczywiście jest. Urodziła się
córka i dotyk, kąpiel, przytulenie,
przerażenie bo „ryczy”, a ja nie wiem
o co chodzi. Dobrze, że jest Bernadeta, bez niej, to by była katastrofa. W
książkach piszą „buduj więź z dzieckiem”, a fundamentem silnej więzi z
dzieckiem jest bezwarunkowa miłość.
Tak, to już wiem, mam ją kochać bez
warunków wstępnych, trochę tak jak
żonę, a jednak inaczej. Moja miłość
ma być wymagająca, by moje dziecko
mogło rosnąć w wierze i w człowieczeństwie. Łatwo powiedzieć, a jak
trudno to zrobić przekonałem się
czterokrotnie. Czterokrotnie moja
miłość się dzieliła, by stać się bezwarunkową dla każdego kolejnego
dziecka. I ta miłość bezwarunkowa
pomagała rozumieć dziecko, jego
postępowanie, a także niejednokrotnie
pozwalała obmyśleć sposoby poradzenia sobie z jego niewłaściwym
zachowaniem. Ta bezwarunkowa
miłość była jak światło przewodnie w
wychowaniu naszych dzieci. Bez niej
poruszalibyśmy się w ciemności, nie
wiedzielibyśmy jak zachować się
względem dziecka. To rozumieliśmy
jako fundament w całym trudzie wychowania każdego z naszych dzieci.
Gdy tylko zapominaliśmy o bezwarunkowej miłości zaraz pojawiała się
irytacja. Kochać bez względu na ich
zachowanie. Po latach muszę przyznać było to bardzo trudne w realizacji, pojawiały się przeróżne konflikty,
czasami nawet awantury, ale czyniona
wspólnie z żoną refleksja kierowała
nas zawsze do okazywania bezwarunkowej miłość, a ta pozwoliła nam
przetrwać w tym procesie dorastania
naszych dzieci. Emocje naszych dzieci to było pole minowe, ogromny trud.
Szybka nauka o emocjach. Dzisiaj
wiemy znacznie więcej niż na starcie
procesu wychowania naszych dzieci.
Emocje niosą nam informacje o naszej
sytuacji życiowej, mogą być bolesne,
albo radosne. Dobrze jest być poinformowanym co przeżywamy. Jeste-

śmy dojrzali emocjonalnie, gdy dobrze wiemy co przeżywamy, ale nie
kierujemy się emocjami. Jak długi to
proces wie każdy z rodziców, gdyż
każdy musiał się z nimi zmierzyć.
Świat naszych dzieci to świat emocji.
Poprzez emocje widziały swój „świat”
i był on bardzo „chwiejny”. Swoim
zachowaniem nieustanie pytały „Czy
mnie kochasz?” – taki sprawdzian –
irytacja rodzica czy bezwarunkowa
miłość. Dobrze gdy udało się nam za
pośrednictwem naszego zachowania,
naszej wypowiedzi, zaspokoić ich
potrzeby. To, co robiliśmy było dalece
ważniejsze niż nasze słowa. Nasza
postawa wobec problemu, wobec
dziecka była kluczowa. Zaspokojenie
emocjonalne dziecka stało się dla nas
sprawą nader ważną, (dzisiaj wobec
wnuków jeszcze bardziej świadomą).
Gdy „zbiormik emecjonalny” dziecka
był pełniejszy tym lepsze były uczucia
i zachowanie, one były bardziej
szczęśliwe i oddawały otrzymywaną
miłość. Gdy zapytałem jedną z dorosłych już córek czy czuła się kochana
bezwarunkowo, bez wahania odpowiedziała, że tak, ale jej siostry, gdy o
tym rozmawiały to mówiły, że różnie
bywało. Błędy rodziców są nieuniknione – to nie usprawiedliwia, ale
przynosi ulgę. Wychowanie to
ogromna odpowiedzialność. Dawać
miłość to jednocześnie uczyć miłować. Miłość to nie słowa, ale mój
dobry czyn, niesiona prawda. Rozumem rozeznaję, a wolą wykonuje. Dla
Bernadety to nic prostszego, dla mnie
to ciągły trud, to decyzja, postawa,
którą muszę rozumem wesprzeć i
wolą przeprowadzić – to trud. Moje
dziecko potrzebuje kontaktu wzrokowego, to jest dla mnie jasne, (żona jak
chce, bym ją słuchał i jeszcze rozumiał co do mnie mówi musi nawiązać
ze mną kontakt wzrokowy, a moje
spojrzenie musi być przytomne). Patrzę na moje dziecko, nawet już te
dorosłe i w myślach mówię „kocham
cię” – one to odczytują, to przepiękna
i skuteczna budowa więzi. Żona lubi,
potrzebuje czułości, a moje dziecko
nie? – nic podobnego, ono pragnie
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dotyku, przytulenia. Bóg dał nam
ciało byśmy mogli przyjmować i
okazywać miłość i nigdy tego dotyku
za wiele. Dotyk policzka i spojrzenie
z miłością w oczy dziecka to recepta
na piękne dzieciństwo. Ono nabiera
odwagi, wartości w swoich oczach.
Wychowanie naszych córek to
było również wpajanie dyscypliny i
tego, że są równe co do godności z
mężczyznami, że są wolne w swoim
działaniu, w wyborze, że mogą osiągnąć to co zamierzają. Dzisiaj dorosłe

już córki, zięciowie, a i te małe wnuki
i wnuczki mają w sercu ojca i dziadka
swoje miejsce. Dziadek uczy się nieustannie jak być dla nich, tak bezinteresownie, tak z uwagą, przytuleniem,
akceptacją, spojrzeniem pełnym miłości, by rosły dla nieba, by nie zatrzymały się w swoim rozwoju, by byli
odważni w życiu. Uczenie się towarzyszenia dorosłym dzieciom w ich
życiu i budowanie relacji z wnukami
to pasjonujące zajęcie, takie męskie
zadanie – nie jest łatwo, ale już naj-

Przez Maryję do Jezusa
Rozpoczynamy miesiąc
maj, okres szczególnie poświęcony Matce Bożej. To nie
przypadek, że w tym najpiękniejszym ze wszystkim miesięcy czcimy Najświętszą
Maryję Pannę - Całą Piękną,
której „niepokalane piękno
jest - jak pisał św. Jan Paweł
II - całkowicie związane z
pięknem Odkupiciela. Matka
odsyła nas do Syna; przez
Nią dochodzi się do Chrystusa”.
W świetle papieskiego zawołania Totus tuus na nowo została przypomniana Kościołowi droga jaką
niegdyś ukazał w słynnym Traktacie o
Prawdziwym Nabożeństwie św. Ludwik de Montfort: „Maryja to najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i
najpewniejsza droga do Chrystusa”.
Tuus totus ego sum, et omnia mea tua
sunt - pisze św. Ludwik Maria i tłumaczy to następująco – „Oto jestem
cały Twój i wszystko co moje, Twoim
jest, o Jezu mój najmilszy, przez Maryję, Twą Najświętszą Matkę”. Co
ciekawe święty Jan Paweł II nigdy nie
rozstawał się z Traktatem, czytał go
będąc pracownikiem fabryki chemicznej podczas wojny. To już wtedy
rozpoczął życie, które doprowadziło
go do Totus Tuus - poświęciwszy się
raz na zawsze Prawdziwemu Nabożeństwu, oddał się w niewolę miłości
Jezusowi przez Maryję.
Warto więc pochylić się nad
dziełem św. Ludwika, francuskiego
duchownego epoki baroku którego
trzechsetną rocznicę śmierci obchodziliśmy 28 kwietnia. Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej
Dziewicy pokierował i wprowadził

wiele dusz na całym świecie na drogę
doskonałości. Lektura wydała tak
wielu świętych naszych czasów jak
wspomnianego niewolnika Maryi św.
Jana Pawła II, a także św. Maksymiliana Kolbe, Sługę Bożego Stefana
Wyszyńskiego czy Sługę Bożego Augusta Hlonda.
Święty Ludwik rozpoczyna swoją książkę od formułowania zasady,
która będzie przewodzić całej jej
dalszej części: „Przez Najświętszą
Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w
świecie panować”. Ponieważ Bóg
chciał się posłużyć Maryją we Wcieleniu, pragnie się Nią posłużyć także
w uświęcaniu dusz.
We wstępie autor Traktatu pisze: „Ze szczególną radością poddało
mi serce to wszystko, co powyżej
napisałem by wykazać, że Matka
Najświętsza dotąd nie była znana i że
to jest jeden z powodów, dlaczego
Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak
być powinien”. Kiedy Święty Ludwik
stwierdza, iż „Matka Najświętsza
dotąd nie była nieznana”, chce powiedzieć „niedostatecznie znana”, lub
„powierzchownie znana”. Szybko
bowiem dodaje: „Maryję nie dosyć
dotąd sławiono, nie dość wychwalano,
czczono, kochano! Nie dość Jej służono! Należy się Jej więcej chwały,
czci, miłości i nabożeństwa!”
Zdaniem Ludwika de Montfort
nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy szczególnie niezbędne jest tym,
którzy są powołani do pełni doskonałości. Św. Jan Damasceński wiele
wieków wcześniej nie bał się twierdzić: „Bóg wlewa nabożeństwo do
swej Matki tylko tym, których chce
zbawić”. Św. Ludwik podkreśla, że

młodsza kilkumiesięczna Marcelina
wie kto to dziadek. Patrzymy tak na
siebie, dotykamy, łączy nas emocjonalna więź, teraz jeszcze mała, ale
mamy czas, by ją powiększać.

Bernadeta i Piotr
Znajdziecie nas na stronie
internetowej

www.end.org.pl

nie wszyscy są w stanie pojąć to nabożeństwo; powiada: „Ponieważ istota
tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu
człowieka, które ma zostać przez nie
ukształtowane, nie znajdzie ono jednakowego u wszystkich zrozumienia:
jedni zatrzymają się na tym, co w nim
jest zewnętrzne, i nie pójdą dalej –
tych będzie najwięcej. Inni zaś, nieliczni, wnikną do jego wnętrza. [..]
Duch Święty sam poprowadzi wierną
duszę, by postępowała z cnoty w
cnotę, z łaski w łaskę, ze światła w
światło, aż do przeistoczenia jej w
Jezusa Chrystusa, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według
Pełni Chrystusa”.
Na czym więc polega prawdziwe nabożeństwo opisane przez św.
Ludwika? Polega ona na całkowitym
zawierzeniu swojego życia Matce
Jezusa. Dzięki temu oddaniu, nasze
życie nie jest już nasze. „Oddajemy
jej nasze ciało ze wszystkimi jego
zmysłami i członkami, naszą duszę ze
wszystkimi jej władzami, wszystkie
dobra zewnętrzne, tzn. majątek, który
obecnie posiadamy, jak i ten, który w
przyszłości posiądziemy, a także dobra wewnętrzne i duchowe, tzn. nasze
zasługi, cnoty, dobre uczynki, zarówno dawne jak teraźniejsze i przyszłe;
słowem, wszystko, co posiadamy w
porządku natury i łaski oraz wszystko
co w przyszłości posiąść możemy w
porządku natury, łaski i chwały. A to
wszystko oddajemy Maryi bez wszelkich zastrzeżeń, nie rezerwując dla
siebie choćby jednego szeląga, jednego włosa lub najmniejszego uczynku.
Tę naszą ofiarę czynimy na całą
wieczność, nie żądając, ani spodziewając się w zamian żadnej innej nagrody, prócz zaszczytu należenia do
Pana Jezusa przez Maryję i w Maryi”.
Dzięki oddaniu się całkowicie i
dobrowolnie w niewole miłości Maryja formuje w nas podobieństwo do
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Boga. „Kogo wrzucono do tej Bożej
Formy, ten od razu zostaje ukształtowany w Jezusie Chrystusie i Jezus
Chrystus w nim”.
Autor Traktatu na każdym kroku podkreśla, że nabożeństwo przez
niego głoszone ma wyraźnie charakter
chrystocentryczny: „Jeśli więc głosimy doskonałe nabożeństwo do Najśw.
Dziewicy, to tylko w tym celu, by
nabożeństwo nasze do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa.
Gdyby nabożeństwo do Najśw. Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz
ma się przeciwnie… Nabożeństwo to
jest konieczne, ale tylko na to, by

Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć,
ukochać Go i wiernie Mu służyć”.
Św. Maksymilian „Szaleniec Niepokalanej” widział to wyraźnie kiedy
pisał: „Powierzywszy się Sercu Matki,
takiej Matki, dochodzi się do Serca
Syna”.
Na zakończenie warto wskazać
jeszcze na prorocze słowa zapisane
przez św. Ludwika o wielkich świętych, których Bóg dał i daje Kościołowi w ostatnim czasie: „Poznanie
Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo
zapanuje na świecie, to może to być
tylko koniecznym następstwem poznania Królestwa Bogarodzicy Maryi,
która Chrystusa po raz pierwszy dała
światu i również po raz drugi Go
światu ukaże. Powinniśmy wierzyć,
że pod koniec czasów, i to być może

wcześniej, aniżeli przypuszczamy,
Bóg wzbudzi ludzi wielkich, pełnych
Ducha Świętego i Ducha Maryi, przez
których ta Niebieska Pani uczyni w
świcie wielkie cuda, aby zniszczyć
grzech i na ruinach zepsutego świata
założyć Królestwo Jezusa Chrystusa,
swojego Syna. Dokonają tego ci ludzie święci właśnie za pośrednictwem
nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy.”
Niech te słowa będą dla nas zachętą, szczególnie w tym miesiącu
Maryjnym, do jeszcze gorliwszej
modlitwy i powierzenia się Matce
Bożej – naszej Przewodniczce na
drodze wiary.

Martyna Pope

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
Coraz bliżej do lipcowych Światowych Dni Młodzieży. Trwają przygotowania
w Krakowie, w wielu krajach
świata młodzi gromadzą się
na regularnych spotkaniach,
trwają również przygotowania u nas.
Archidiecezja Katowicka bardzo
aktywnie włączyła się w te przygotowania. Łącznie chcemy ugościć około
20 tysięcy młodych. Archidiecezja
została podzielona na rejony, a w nich
wybrano odpowiedzialnych za przygotowania duszpasterzy. Nasza parafia należy do rejonu Rybnik, w którym znalazły się 53 parafie. W rejonie
rybnickim prawie 1200 rodzin zgłosiło chęć przenocowania młodych pielgrzymów. Będzie ich w całym rejonie
ponad 3300. Będą to Włosi, Francuzi,
Ukraińcy, Niemcy, Brazylijczycy,
Belgowie, a nawet goście z Trynidadu
i Tobago. W naszym dekanacie znajdą
miejsce grupy niemiecka, brazylijska
oraz filipińska.
Nasza parafia zgłosiła gotowość
przyjęcia aż 139 osób w 46 rodzinach.
To bardzo dużo. Na razie rejon rybnicki przydzielił do naszej parafii 100osobową grupę francusko-węgierską z
diecezji Tours. Czekamy jeszcze na
informację na temat pozostałych 39
miejsc. W parafii ruszył podstawowy
kurs języka francuskiego, dla rodzin,
które w ten sposób chcą jeszcze lepiej

przygotować się do przyjęcia pielgrzymów. W każdy czwartek o godz.
19:00 w Domu Parafialnym odbywają
się zajęcia.
Już wiemy jak będzie wyglądał
tydzień w diecezji i rejonie.
20 lipca to dzień przyjazdu –
przywitamy naszych gości i po zakwaterowaniu będzie okazja do
pierwszego posiłku w rodzinach.
Wieczorem planowana jest modlitwa
w parafii. 21 lipca (czwartek) to spotkanie rejonowe. O godz. 10:00 w
bazylice w Rybniku spotkają się
wszystkie grupy na wspólnej Mszy
św., a następnie przez cały dzień będą
miały miejsce spotkania na Campusie.
Zakończą się wieczornym koncertem.
22 lipca (piątek) to dzień na zwiedzanie i inne propozycje kulturalne. 23
lipca w sobotę odbędzie się spotkanie
diecezjalne w Piekarach Śląskich, a
następnie w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach i świętowanie całej
archidiecezji na lotnisku Muchowiec.
24 lipca (niedziela) to dzień w parafii.
Młodzież uczestniczy we Mszy św.
Parafialnej a następnie udaje się na
niedzielny obiad do rodzin. W Rybniku odbędzie się popołudniowy piknik
rodzinny z różnymi atrakcjami kulturalnymi, rozrywkowymi i duchowymi.
W poniedziałek pożegnamy naszych
pielgrzymów. Jest to dzień, kiedy
udają się do Krakowa.
Rejon rybnicki prowadzi akcję
„Mam niewiele, ale się podzielę”, w

której poszukuje dobrodziejów (restauracje, bary, sale przyjęć), którzy
podarują grosze na zorganizowanie
wyżywienia w dniu 21.07. To dzieło
można wesprzeć kontaktując się z
rejonowym centrum ŚDM.
Na wyjazd do Krakowa z naszej
parafii wstępnie zapisało się kilkunastu młodych. W rejonie rybnickim
organizowane są grupy szkolne i parafialne, które wybierają różne warianty
wyjazdu: 5-dniowe, 3-dniowe oraz na
samo czuwanie i Mszę św. z Papieżem.
Nasze parafialne Centrum ŚDM
na bieżąco uczestniczy w spotkaniach,
modlitwach, zebraniach. Młodzi brali
udział w spotkaniu z mnichami ze
wspólnoty Tyberiada, którzy najpierw
wygłosili świadectwo, a następnie
poprowadzili adorację Najświętszego
Sakramentu i rozdali uczestnikom
krzyże. Braliśmy też udział w modlitwie przy pomniku św. Jana Pawła II
w rocznicę Jego śmierci przed bazyliką św. Antoniego.
A przede wszystkim oczekujemy na
kontakt z grupą francusko-węgierską
oraz na ich przyjazd do naszej parafialnej wspólnoty.

ks. Tomasz Stolarski
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Kącik ministrancki
KLERYCY U MINISTRANTÓW
W sobotę 12 marca na zbiórkę ministrantów przybyli trzej klerycy wraz z diakonem z
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Zbiórka rozpoczęła się od wspólnej modlitwy. Później klerycy Jakub, Bartłomiej i Mateusz wraz z diakonem Mateuszem opowiadali
nam o tym, jak wygląda życie w seminarium.

Bardzo cieszyliśmy się z tego spotkania i już nie umiemy
doczekać się następnego.

NOWI KANDYDACI NA MINISTRANTÓW
W czwartek 3 marca (I czwartek miesiąca)
nasza parafialna wspólnota ministrantów powiększyła się o kolejne 4 osoby. Do sześciu
kandydatów dołączyli: Maciej Przybyła (kl. III),
Dominik Maciończyk (kl. VI), Michał Palarz
(kl. VI) i Przemysław Sobik (kl. VI).

W związku z tym, że Światowe Dni Młodzieży 2016
coraz bliżej, zaśpiewaliśmy z naszymi gośćmi hymn tego
wydarzenia „Błogosławieni Miłosierni”. Po zbiórce wykonaliśmy też zdjęcie przy samochodzie diakona Mateusza,
który ma napis na tylnej szybie: „Jadę na ŚDM”. Zdjęcie to
było opublikowane na archidiecezjalnej stronie poświęconej
Światowym Dniom Młodzieży!
Klerycy nauczyli nas nowej piosenki „Nie ma takiego
jak Jezus”. Piosenka ta bardzo szybko wpada w ucho i po
dziś dzień ministranci ją nucą, a na zbiórkach bardzo chętnie
ją śpiewamy. Kleryk Bartłomiej opowiedział nam trochę o
misjach. Był na misjach w Zambii. Przybliżył nam jak
wygląda życie tamtejszych ludzi i pokazał nam zdjęcia ze
swojego wyjazdu.
Po zbiórce udaliśmy się na pobliską sale, aby zmierzyć
się sportowo z naszymi gośćmi. W szeregach seminaryjnych
znaleźli się klerycy: Jakub Gojny, Mateusz Gamza, Bartłomiej Cudziło, diakon Mateusz Kempiński i ks. Tomasz Stolarski. Klerycy grali bardzo dobrze, ale ktoś musiał być
lepszy! Nasi boguszowiccy ministranci ograli kleryków.

Kandydaci przyjmują stroje liturgiczne
Nowi kandydaci przed wspólnotą ministrantów i księdzem opiekunem złożyli przysięgę, iż „święte czynności
ministranta będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na
chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”.
Eucharystii i obrzędowi przyjęcia na kandydatów
przewodniczył ks. Tomasz Stolarski, który pobłogosławił
chłopcom stroje liturgiczne, w nadziei, że niedługo staną się
ministrantami w pełni posługującymi w czasie Mszy św.
Nowym kandydatom serdecznie gratulujemy i życzymy, by zawsze byli dumni z tego, że Chrystus powołał ich
do tego, by byli blisko Jego ołtarza.
Wszystkich chłopców po pierwszej Komunii świętej,
którzy pragną służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu zapraszamy do naszej grupy. Spotykamy się w każdą sobotę w
Domu Parafialnym o godz. 8:30.

Szymon Piontek
Wspólne zdjęcie drużyn: kleryków i ministrantów

Sakramenty święte. Bierzmowanie A.D. 2016
Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów
świętych. Sakramenty są
skutecznymi znakami łaski,
ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościo-

łowi
Przynoszą one owoc
w tych, którzy je przyjmują z
odpowiednią
dyspozycją"
(KKK 1131). Są konieczne do
zbawienia.

Sakramenty święte to: chrzest,
bierzmowanie, Eucharystia, pokuta,
namaszczenie chorych, sakrament
święceń i małżeństwo.
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Sakramenty niepowtarzalne to:
chrzest, bierzmowanie, święcenia
(potocznie kapłaństwo).
Sakramenty powtarzalne to: Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych i warunkowo małżeństwo (małżeństwo po raz kolejny może zawrzeć
jedynie wdowiec lub wdowa).
Sakramenty
wtajemniczenia
chrześcijańskiego (inicjacji chrześcijańskiej) to: chrzest, bierzmowanie,
Eucharystia.
Sakramenty uzdrowienia to: pokuta, namaszczenie chorych.
Sakramenty społeczne to: święcenia, małżeństwo.
Jeżeli sakramenty zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, są ważne "ex opere
operato" (same w sobie, same przez
się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i
przyjmującego sakrament.
Bierzmowanie uzdalnia nas do
przyjęcia i rozwijania w sobie darów
Ducha Świętego.
Dary Ducha Świętego (Iz 11, 23) to:
Dar Mądrości pozwala nam patrzeć na ludzi i zdarzenia tak jak
patrzy na nie Bóg tzn. z miłością.
Dar Rozumu uzdalnia do rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych tajemnic
Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych
celów (jak czyni to roztropność)
Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby
Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od
Boga, co od złego, a co od nas
samych
Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go
Dar Bojaźni Bożej jest pełną
miłości obawą, że wciąż mało
Boga kochamy
Skutkiem działania łaski Ducha
Świętego w duszy są zawsze coraz
obfitsze owoce Ducha Świętego:
„miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).
Wszystkie owoce Ducha Świętego

zawierają się w przykazaniu miłości,
które
podaje
nam
Pan
Jezus: „Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą … Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego.
Nie ma innego przykazania większego
od tych” (Mk 12,30-31). Do owoców
Ducha Świętego Kościół zalicza jeszcze: wspaniałomyślność, łaskawość,
skromność, czystość.
Pan Jezus w momencie Wniebowstąpienia wyraźnie powiedział do
Apostołów: Wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym. A gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi
świadkami aż po krańce ziemi.
Zesłania Ducha Świętego. To
jest moment bierzmowania Kościoła,
pierwszych chrześcijan.
Czytając tekst Dziejów Apostolskich, mówiący o wyjściu Apostołów
z Wieczernika, obserwujemy owoce
tego sakramentu. Apostołowie umieją
przemawiać z mocą. W Zesłaniu Ducha Świętego ich słowo zostało wyposażone w zdumiewającą moc. Stało
się skuteczne nie jako słowo ludzkie,
ale jako słowo Ducha Świętego.
Owocem Ducha Świętego jest odwaga
w przepowiadaniu i obronie nauczania
Jezusa Chrystusa. W momencie
bierzmowania Duch Święty daje nam
moc abyśmy bronili wiary.
Znakiem sakramentu bierzmowania jest gest nałożenia rąk biskupa
na tego, który sakrament przyjmuje,
oraz namaszczenie jego czoła świętym olejem, krzyżmem świętym. Ten
olej jest konsekrowany przez biskupa
w Wielki Czwartek (pierwszy dzień
Triduum Paschalnego).
Biskup,
namaszczając olejem
czoło bierzmowanego, wypowiada słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”. To jest istota
sakramentu. W tym
bowiem momencie
Duch Święty nie
tylko
wypełnia
człowieka, ale również wyciska na nim
niezatarte
znamię.
Sakrament bierzmo-

wania czyni chrześcijanina rycerzem,
gotowym do obrony Chrystusa i Jego
Królestwa w każdej sytuacji.
Sakrament ten przyjmujemy
wobec świadka. Stoi on i kładzie
swoją prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. O ile świadek przy sakramencie chrztu jest zobowiązany do
wspomagania ochrzczonego w zachowaniu wiary, o tyle ten świadek
opowiada się po stronie bierzmowanego jako żołnierz, gotowy razem z
nim toczyć walkę o najwyższe wartości. W Kościele katolickim przez
wiele wieków dodawano do bierzmowania jeszcze jeden gest, nie traktując
go jako sakramentalny, ale jako podkreślenie i mocne wyrażenie tego, o
co w sakramencie chodzi: mianowicie
po bierzmowaniu biskup uderzał
bierzmowanego w policzek. Było to
nawiązanie do słów Chrystusa: jeśli
cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. To uderzenie oznaczało, po pierwsze gotowość na cierpienie, czyli przyjęcie uderzenia oraz
ewangeliczną postawę, by na cios nie
odpowiadać ciosem.
Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele mówi że „przez sakrament bierzmowania odrodzeni na
chrzcie Św. w sposób doskonalszy
wiążą się z Kościołem i w ten sposób
jeszcze ściślej są zobowiązani, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do
szerzenia i chronienia wiary słowem i
uczynkiem” (n.11). Przez dar Ducha
świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni,
aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości.
O dar Ducha świętego, o Jego
moc, trzeba prosić Ojca niebieskiego:

Eucharystia podczas, której ks. bp Marek Szkudło
udzielił sakramentu bierzmowania
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„Ojciec z nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13).
Do sakramentu bierzmowania
należy się przygotować. Przygotowanie rozpoczyna się już w momencie
chrztu świętego, kontynuowane jest
poprzez katechezę szkolną i praktyki
religijne. W tym przygotowaniu najważniejszą rolę odgrywają rodzice
chrześcijańscy, którzy mają obowiązek zadbać o rozwój wiary powierzonego im przez Boga dziecka. Nazywamy to dalszym przygotowaniem.
Bliższym przygotowaniem jest praktykowanie i znajomość nabożeństw
Kościoła, które pozwalają nam być
bliżej Pana Jezusa (Msza Święta;
adoracja Najświętszego Sakramentu;
spowiedź św.; różaniec; droga krzyżowa; roraty itp.) Przygotowanie
bezpośrednie to znajomość ceremonii
bierzmowania. W przygotowaniu
bliższym i bezpośrednim pomagają
kandydatom animatorzy i księża,
organizujący spotkania w grupach i
rekolekcje. Świadkami bierzmowania
z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata; lub inny wierzący, katolik, bierzmowany i praktykujący. W
ostateczności świadkami mogą być
także rodzice dziecka. Podczas bierzmowania jeden świadek kładzie prawą
rękę na prawym ramieniu kandydata
na znak, że będzie go wspierał radą i
czynem w jego chrześcijańskim życiu.

W tym roku sakrament bierzmowania w naszej parafii
przyjęło 127 osób (30
z Jankowic; 1 ze
Świerklan;1 z Chwałowic; 95 z Boguszowic). Sakramentu
bierzmowania z towarzyszeniem proboszczów ks. Krzysztofa Błotko i ks. Tadeusza
Stachonia
udzielał biskup pomocniczy
naszej
archidiecezji ks. bp
Młodzież dziękuje Ks. Biskupowi za udzielenie
Marek Szkudło, który
sakramentu bierzmowania
wiele lat był proboszśmierć wybierzmuje”. Był tym bardzo
czem w Jastrzębiu Zdroju. Bp Marek
poruszony. Proboszcz Stanisław barSzkudło pochodzi z Tychów Paprodzo się wzruszył i kazał mi Alojza
can, a w Kurii Archidiecezjalnej zajprzygotować do bierzmowania. Alojz
muje się formacją księży.
bierzmowanie przyjął i w tym samym
Zainteresowanym bierzmowamiesiącu umarł. Umarł jako człowiek
niem zapraszamy do naszej parafialszczęśliwy i spełniony, jak sam powiedział w życiu wszystkiego donej
strony
internetowej:
http://boguszowicestare.pl
świadczył oprócz bierzmowania. Pod
koniec swego życia spełnił ostatnie
Zdarza się, że są ludzie starsi,
swoje marzenie.
którzy z różnych powodów nie przyjęli sakramentu bierzmowania. Do proopracował
boszcza Stanisława Noconia przyszedł
ks. Krzysztof Mikiciuk
osiemdziesięcioparoletni człowiek i
skarżył się że w swojej parafii poprosił o przygotowanie do bierzmowania
i powiedziano mu „Alojz – ciebie to

Z życia Ruchu Szensztackiego
W ostatnim okresie w
Ruchu Szensztackim miało
miejsce kilka wydarzeń, o
których chciałbym poinformować:
1. W dniach 5-6 marca odbyło się
XIX nocne czuwanie modlitewne
Rodziny Szensztackiej pod hasłem
„Maryjo przejdź w nas przez nasze
czasy”. Program rozpoczął się już o
godz.17.oo w auli Ks. Kordeckiego
impulsem na temat 1050 rocznicy
Chrztu Polski - a nasze przymierze
miłości. Młodzież Szensztacka
przedstawiła swoje przygotowania
do ŚDM w Krakowie. Następnie o
godz. 21.00 odbył się Apel Jasnogórski. O godz. 22.00 rozpoczęła
się konferencja, gdzie usłyszeliśmy, że „dzisiaj wszyscy jesteśmy
w domu Matki i „dobrze nam tu
być!”. Maryja nas tu zgromadziła,

zaprosiła nas do siebie, a my jej
dzieci lgniemy do Jej kochającego,
matczynego serca. Nie przychodzimy z pustymi rękami. Niesiemy
nasze dary, wkłady do kapitału
łask: nasze radości, smutki, troski i
cierpienia. Po konferencji i 40 minutowej adoracji Najświętszego
Sakramentu, o północy rozpoczęła
się Eucharystia. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił
protektor Ruchu Szenstatckiego w
Polsce, J.E. Ks. Bp Paweł Cieślik.
W trakcie Mszy mieliśmy uroczyste
odnowienie
przyrzeczeń
chrzcielnych.
Po
Godzinie Miłosierdzia i
Gorzkich żalach ubogaceni duchowo
i zachęceni do pracy nad sobą w godzinach porannych wróciliśmy do
domu.

2. W niedziele 31 stycznia gościła w
naszej parafii s. Celina która pod-

Poświęcenie kapliczek
MB Trzykroć Przedziwnej
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czas Mszy św. zachęcała do przyjmowania kapliczki Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej. Nasi parafianie żywo odpowiedzieli na apel
s. Celiny i 64 osoby w naszej parafii postanowiło przyjmować raz w
miesiącu kapliczkę Matki Bożej co
pozwoliło utworzyć 4 kręgi. W
dniu 17 marca podczas Mszy św.
ks. proboszcz uroczyście poświęcił
kapliczki i przekazał je opiekunom
kręgów. W chwili obecnej w naszej
parafii działa 5 kręgów a Matka
Boża przyjmowana jest w 75-ciu
rodzinach.

Oczekiwanie…
Stale mi mało obecności Twojej –
czuję tęsknotę
gdy mijasz próg domu, ufam
że powrócisz
przez swój święty obraz
wprowadzasz pokój.
3. 9 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie w Ząbkowicach Śląskich u
ks. Pallotynów w związku 70leciem
przybycia
pierwszych
Szensztackich Sióstr Maryi do Polski. Program sympozjum Ruchu
Szensztackiego obejmował wystą-

pienie przełożonej prowincjalnej
s. M. Lidii Czerwinskiej pod tytułem „Korzenie z których wyrastamy”, oraz została dokonana prezentacja „W Ząbkowicach wszystko się zaczęło” – rys historyczny
przez s. M. Marceline Migacz. Po
Eucharystii oraz koronce do Miłosierdzia Bożego i odnowieniu
przymierza miłości, oraz modlitwie
na cmentarzu za zmarłych ojców
Pallotynów, spotkanie zakończyło
się.

W.G. Piecha

Bóg kocha wszystkich ludzi bez wyjątku
Czasy, w których obecnie
żyjemy nie są złe, większość
z nas korzysta z nowoczesnych technologii multimedialnych, bez względu na
wiek. Używamy telefonów
komórkowych, Internetu, tabletów, smartfonów itd. Nie
ma w tym nic złego, tym bardziej, że służy w komunikacji
między ludźmi.
Tak jak zmienia się technologia,
wprowadza różne nowości, aby były
pomocne człowiekowi w egzystencji,
podobnie jest w sferze naszej wiary,
czemu służy Nowa Ewangelizacja.
Ktoś, kto od dziecka był wychowany
na pewnych rodzajach nabożeństw,
które są bardzo piękne, trudno jest mu
się odnaleźć w charyzmatycznych
formach uwielbienia. Jedna i druga
forma oddawania czci Panu Bogu jest
bardzo dobra i nie umniejsza jej znaczenia (rekolekcje jednym słowem o.
Adama Szustaka). W Biblii czytamy
w przypowieści o łacie i bukłakach, o
starszej i nowej rzeczywistości: „ Nikt
nie przyszywa łaty z surowego sukna
do starego ubrania, gdyż łata obrywa
ubranie, i gorsze robi się przedarcie”(Mt 9,16). Jeżeli wszystko co
robimy jest na Chwałę Pana to możemy być tego pewni, że Pan Bóg nas
bardzo kocha.
Pan Bóg kocha wszystkich bez
wyjątku, zarówno kocha małżeństwa,
które są szczególnie bliskie Sercu
Pana Jezusa, rodzina jest tą najbliższą
komórką, w której rodzi się i dorasta
człowiek. Zdarza się jednak tak, że z
różnych przyczyn człowiek pozostaje
sam. Nie znaczy, że zaraz musi być

nieszczęśliwie samotny. Bardzo dokładnie ten temat przedstawił nam ks.
dr Adam Pawlaszczyk podczas Rekolekcji Wielkopostnych 5-8 marca
2016. W życiu człowieka jest jeszcze
jedna droga, w której może iść przez
życie trzymając się Pana Jezusa, stojąc mocno na nogach, doświadczając
czegoś naprawdę trwałego. Trwałym i
doskonałym gruntem pod naprawdę
dobre i szczęśliwe życie jest Boże
Miłosierdzie. Cokolwiek w życiu
kończy się, nie zaczęło się prawdziwie, o czym mogliśmy usłyszeć na
wykładzie z cytatu Edwarda Stachury:
„Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy
się - znaczy: nigdy nie zaczęło się.
Gdyby prawdziwie się zaczęło - nie
skończyłoby się. Skończyło się, bo nie
zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się
zaczyna - nigdy się nie kończy.
Cokolwiek prawdziwie zaczyna
się od Boga, nigdy się nie kończy,
o czym zapewnia nas św. Paweł
w Liście do Koryntian: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie
zazdrości,(…), nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego, …, Miłość nigdy
nie ustaje”. Można naprawdę pięknie
przejść przez życie z Panem Jezusem,
może zapełnić pustkę naszych serc:
„Jezus mówi: Chcę dać Ci Wodę Żywą. Pomogę Ci. Chcę wypełnić przeraźliwą pustkę Twojego serca. Tylko
Ja mogę zaspokoić pragnienia Twojego serca. Niezależnie od tego, jak
bardzo jesteś zraniona, jak strasznie
cierpisz Chrystus jest tym, który wypełni Twoje serce. Możemy poznać
naszą wartość i tożsamość dzięki
temu, że On wypełnia nasze serca. On,
a nie świat. Patrzmy na Niego, a tęsknota naszych serc zostanie zaspokojo-

na”. Leah Darrow, konferencja „Kobiecość w świetle miłości Chrystusa”.
Pan Bóg tak nas uzdolnił, że
mamy się nawzajem wspierać i pomagać sobie nawzajem, najważniejszą
pomocą jest modlitwa za siebie nawzajem. Modlitwa jest kluczem, który
otwiera Boże Serce, o czym zapewnia
nas św. Ojciec Pio. Gdy padasz na
kolana i modlisz się, dzieją się cuda.
Wraca zagubiona nadzieja, kruszą się
łańcuchy, które pętały Cię przez lata,
rany Twojej przeszłości goją się. W
modlitwie kryje się siła nieporównywalna z niczym na tym świecie. Jeśli
jesteś w potrzebie, wiedz jedno: niebo
jest dla Ciebie otwarte, Bóg jest gotów by słuchać Twojego serca i odpowiedzieć na Twój ból - Timothy
Keller. Może czasami warto rozejrzeć
się wokół nas, zainteresować się jakie
mamy Wspólnoty w naszej Parafii,
przyjść, każdy ma szansę na życie we
Wspólnocie, która jest z pewnością
bliższa niż ta ogólna na Eucharystii.
Zarówno dla rodzin jak i dla osób
stanu wolnego, ale kochającego Pana
Jezusa całym sercem.
Nowoczesne technologie nie są
wcale złe, można w pełni korzystać na
przykład, żeby słuchać konferencji,
doświadczać Pana Boga poprzez słuchanie świadectw. Jednak najważniejszym i centralnym miejscem spotkania z Miłosiernym i Kochającym
Bogiem jest Eucharystia i Sakrament
Pokuty i Pojednania. Tam dzieją się
największe cuda, o czym możemy
przeczytać w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej. Jeżeli naprawdę
potrzebujemy pomocy, możemy poprzez Maryję wybłagać wszystko,
nigdy nie odmawia swoim dzieciom.
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Zawsze służy pomocą, odmawiając
dziesiątkę różańca części radosnej,
drugiej tajemnicy: Nawiedzenie św.
Elżbiety.
Bóg kocha każdego z nas bez
wyjątku, nie ma takiego powodu, dla
którego mógłby przestać nas kochać,
Jego miłość jest mocna i stała. „ Panie
tak bliski, a jakże daleki Wypowiedz
słowo, które padnie w serca, Aby je
wzmocnić niezłomną pewności Że
Jesteś z nami”- Brewiarz.

Jola

Dziękuję ci życie!
***

Z upływem czasu
coraz bardziej cenimy to,
że życie jeszcze nie wyrzuca nas
na boczny tor.
Dziękuję ci życie za każdy dzień
i za każdy kolejny siwy włos
na skroni,
i za zmarszczkę, która pojawiła się
nie wiadomo kiedy.
Za to uczucie, że pozwalasz nam
czuć swoje istnienie.
Jesteś cudem!
Dziękuję, że jeszcze jesteś ze mną.
Stefania Gierłowska

Pragnienie E
***

Stoję przy oknie spoglądam w niebo
i cichuteńko życzenia ślę,
by człowiek człowiekiem
nigdy nie gardził
i by nikomu nie było źle.
Aby łza smutku nie przysłoniła radości,
która tkwi w nas,

Kocham was moje skarby
Jestem mamą dwójki
wspaniałych dzieci. Moja sytuacja jest jednak trochę inna
niż większości matek. Dlaczego?
Doświadczam dwóch różnych,
jakże pięknych miłości do moich
dzieci. Starszy jest naszym synem
biologicznym, Jego pokochałam od
pierwszych chwil, gdy dowiedziałam
się o jego istnieniu. Nosiłam go przez
9 miesięcy pod swoim sercem. Czułam każdy jego ruch, cieszyłam się
nowym życiem i kochałam go już
wtedy bardzo. Z niecierpliwością
czekaliśmy chwili jego narodzin.
Kiedy przyszedł na świat, kiedy
dorastał, uśmiechał się do mnie, powiedział „mamo” – było to niesamowite uczucie. Miłość, radość każdego
dnia, cud, prezent dla nas od samego
Pana Boga. Ale jednocześnie ta miłość była tak naturalna, że wtedy nie
myślałam, że może być inaczej.
Młodszy syn jest adoptowany.
Bardzo go kocham i jest naszym
wielkim szczęściem, jest naszym
drugim prezentem od Pana Boga.
Czekaliśmy na niego z nie mniejszą
niecierpliwością i radością. Pokocha-

liśmy go od chwili, kiedy go pierwszy
raz zobaczyliśmy . Od tej chwili czułam, że należy do naszej rodziny.
Jednak ta miłość jest inna. Nie
zdając sobie z tego sprawy, tej miłości
uczyliśmy się oboje, przeżywaliśmy ją
inaczej, pomału. Dopiero po czasie to
zrozumiałam. Maluszek musiał nas
poznać, zaufać nam i pomału pokochać. W jego główce dużo się wydarzyło w tak krótkim okresie jego życia. Uczucie, kiedy do mnie się tuli,
kiedy mówi „mamo”, jest nie do opisania.
Jak ze starszym było to naturalne, że przyjdzie do mnie gdy się boi,
gdy jest chory, że w moich ramionach
poczuje się bezpiecznie, to przy drugim dzieciątku potrzebny był czas –
szczególnie jemu – by zaufać i poznać. Kiedy teraz przychodzi do mnie,
wie, że znajdzie pocieszenie, że w
moich ramionach poczuje się bezpiecznie. Nie potrafię opisać miłości i
radości, jaką wtedy czuję.
Choć młodszego urodziła inna
kobieta, to wiem, że on jest darem dla
nas, że taki właśnie plan ma dla nas
Bóg.

Mama

* FE STYN W GOTART OWI CAC H *
Rada Dzielnicy Gotartowice serdecznie zaprasza
na Festyn Rodzinny.
Festyn odbędzie się dnia 21 maja 2016 r od godz. 15.30,
na terenie KS „U WALKA” przy ulicy Szybowcowej.
W programie:
Msza św.
Występy artystyczne
Rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy
Swojskie jadło
Tańce i pląsy na wolnym powietrzu

i aby w sercu miłość gościła
i upiększała nasz ziemski czas.
2o15r.
Maria Ignacek

* Z A P RA S Z A M Y*
Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer
Przewodnicząca Rady Mirela Szutka
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Wspomnienia parafianina boguszowickiego,
który przeżył Tragedię Górnośląską cz. 2
W
ostatnią niedzielę
stycznia obchodziliśmy kolejny Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. W tym roku
minęło 71 lat od tych tragicznych wydarzeń, które zaczęły
się na Śląsku w styczniu
1945 r. po zajęciu go przez
Armię Czerwoną. Z tej okazji
w bieżącym numerze SE kontynuujemy prezentację autentycznych wspomnień Antoniego Lacha, dawnego parafianina boguszowickiego z
książki Heleny Białeckiej pt.
W naszej krainie, wydanej w
roku 2002.
Gdyśmy trochę doszli do siebie,
brano nas do kamieniołomów. Szansę
przetrwania mieli tylko najmocniejsi.
Wielu zginęło od nadmiernego wysiłku, zdarzało się, że ktoś z nieuwagi i
słabości spadał ze znacznej wysokości, wtedy został przez strażnika dobity.
Podzielono nas na drużyny wg
zawodów. Potrzebny był ślusarz w
pobliskiej cegielni. Przysłana do łagru
kobieta wybrała mnie do obsługi maszynowni. Po przyjściu do cegielni
zaraz zabrałem się do czyszczenia
maszyny. Kierownik spytał mnie skąd
jestem, bo spodobała mu się moja
robota. Gdy usłyszał, że jestem Polakiem ze Śląska, powiedział: „Rozumiem, kultura germańska.” Kazał mi
przybić gwóźdź na ścianie i powiesić
portret Lenina. Zrobiłem co mi kazano, a wobec kierowniczki okazałem
grzeczność. Za to kierowniczka wręczyła mi talon do kuchni. W cegielni
wprowadzono
współzawodnictwo.
Jedną zmianę pracowali Polacy a
drugą Rosjanie. Okazaliśmy się lepsi.
Aż jednego razu przyszedł komendant
łagru i wydał rozkaz, by Polacy nie
wychodzili do roboty, bo będą przesłuchiwani przez NKWD. Pytano
mnie o cały życiorys od kolebki.
Opowiadałem, co robiłem jako dziecko rolnika, że musiałem od małego
pomagać w gospodarstwie i że nie
zawsze było jedzenia pod dostatkiem.

Spytano mnie, czym mieliśmy kryty
dach. Powiedziałem prawdę, że strzechą. To zadecydowało, że zwolniono
mnie od dozoru konwojenta. Do roboty mogłem chodzić sam. Wszyscy,
którzy podawali się za inteligentów,
zostali skierowani do kamieniołomów
na wytracenie. Nieważne było czy
ktoś czuł się Ślązakiem o przekonaniach polskich czy niemieckich. Dla
mnie stało się jasne, że Rosjanie
chcieli wyniszczyć jak najwięcej ludzi
z inteligencji.

W dalekim sowchozie
W sowchozie, z którego mnie
zabrano do cegielni, brakowało fachowców – ślusarzy, a maszyny się
psuły. Na rozkaz NKWD wróciłem do
gospodarstwa rolnego. W pobliżu
znajdowało się drugie takie gospodarstwo, ale kuchnia obsługiwała pracowników z obu sowchozów.
W stołówce poznałem ślusarza z
drugiego gospodarstwa. Przypadliśmy
sobie do gustu i chcieliśmy razem
pracować. Za wódkę udało się to
zorganizować. Bimber królował tam
wszędzie. NKWD uznało mojego
kolegę i mnie za najlepszych fachowców w tym rejonie. Obserwowałem
kolegę, który przy różnych pracach
robił najpierw obliczenia, o których ja
niewiele miałem pojęcia. Dopiero po
miesiącu naszej wspólnej pracy dał mi
się poznać. Był dyplomowanym inżynierem maszynowym, podpułkownikiem dawnego wojska polskiego.
Opowiadał, że w 1939r. pod Lwowem
dostał się do niewoli. Po zajęciu
wojsk polskich Rosjanie wołali przez
mikrofony: szarża w prawo, żołnierze
w lewo. Koledze udało się wcześniej
zdjąć mundur i ubrać łachmany ze
stracha, jaki stał w polu w kapuście.
Nie dochodziłem, czy to było tak
istotnie, czy też takim opowiadaniem
nie krył ludzi, którzy za mundur dali
mu stare ubranie. Przebrany w ubranie
cywilne przeszedł na lewo, podał inne
nazwisko i został zwykłym robotnikiem, jak ja. Dzięki przebraniu trafił
na Syberię, a nie do Katynia. Był
dłużej w niewoli i wiedział o zbrodniach w Katyniu. Przysiągłem na
Boga, że go nie wydam, a na dowód

tej przysięgi wymieniliśmy między
sobą krzyżyki z bakelitu, które sami
zrobiliśmy. My najlepsi fachowcy
jeździliśmy jako ślusarze awaryjni po
całej Syberii aż po Mandżurię. Wezwano nas też do rafinerii, gdzie powstała wielka awaria. Kolega remontował pompę, a ja wymieniałem silnik
w wentylatorze. Zapłatę za wykonaną
robotę zabrało NKWD. Przy życiu
trzymała nas nadzieja, że kiedyś uda
nam się wydostać z niewoli. Poznaliśmy nauczycielkę, która uczyła nas po
rosyjsku. Gdyśmy pracowali w jednym miejscu jakieś 40 km od kolei,
mieliśmy upatrzone konie, którymi
chcieliśmy zbiec, ale przeszkodziło
nam w tym przedsięwzięciu nasze
nagłe przymusowe rozstanie. W okolicy znajdowały się trzy chadziajstwa
(gospodarstwa rolne) podległe rafinerii. W jednym z nich brakowało mechanika do naprawy traktorów. Mnie
skierowano na to stanowisko. Było mi
ogromnie ciężko rozstawać się z moim przyjacielem. Łzy niegodne mężczyzny same popłynęły mi z oczu.
Powiedziałem tym z NKWD, by mnie
lepiej posłali w inne rejony tajgi,
gdzie klimat był bardziej surowy, niż
żebym miał się rozstawać z moim
najlepszym druhem. Nie pojechałem
do wyznaczonej mi nowej roboty, ale
nazajutrz wrzucono mnie gwałtem do
auta i zawieziono do innego chadziajstwa. Plan ucieczki spalił na panewce.
Nowe miejsce zachwyciło mnie
pięknym widokiem. Wokoło roztaczała się odwieczna tajga, a w środku
polany zobaczyłem „ziemlonki”, w
których jak się później przekonałem,
mieszkali bardzo życzliwi ludzie. Dla
mnie też zbudowano taką ziemiankę.
Wchodziło się do niej tunelem 4 m w
głąb ziemi. Nikłe światło dochodziło
przez nigdy nie otwierane okienko,
też w tunelu. Raz wpadł do mojego
pomieszczenia cielak, zaatakowany
przez gza. Najadłem się przez niego
strachu, bo akurat spałem. Rura stanowiła komin, a podłoga była ułożona
z bali. Normalnie w ziemiankach cała
rodzina spała bezpośrednio na podłodze, a ja miałem do spania pryczę. W
czasie spania nakrywano się skórami
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baranimi. Ziemianki pobudowano
szeregowo, i tylko na terenie bardzo
suchym. Na miejscu nie było studni i
wodę dowożono w beczkach z hydrantu oddalonego 5 km.
Pewnego razu zachorował woziwoda, który jadąc, śpiewał zawsze
tę samą piosenkę o Katiuszy. Pojechałem za niego, a wracając śpiewałem
zmyśloną zwrotkę zaczynającą się od
słów: Po czemu jo wodowóz? Bo nie
ma wody tu, ani tu, ani tu... Ludzie, a
szczególnie dzieci, podchwycili słowa
i odtąd widząc woziwodę wszyscy
śpiewali tak jak ja. Ziemianki chroniły
dobrze przed zimnem. Zdarzały się
też trochę zasobniejsze rodziny, których ziemianki wznosiły się nieco
ponad ziemię. Budowa takich wymagała więcej zachodu. Czynności fizjologiczne załatwiano za ziemiankami,
nawet bez żerdki. Na polach w pobliżu rosła cebula i czosnek. Wegetacja
tych warzyw trwała zaledwie 3 miesiące. Taka wioska była naturalnym
więzieniem. Jej mieszkańcy – to dawni zesłańcy i ich potomkowie, szlachta
rosyjska, duchowni prawosławni z
okresu rewolucji i jeńcy wojenni z
czasu I wojny światowej i inni jeńcy
różnej narodowości. Żyli wszyscy w
ciągłym zastraszeniu. Jeden bał się
drugiego. Wśród nich spotkałem nawet Górnoślązaka z Gliwic. Przebywał tam już około 40 lat, tam się ożenił i zestarzał, ale gdyby mógł, zaraz
pojechałby w rodzinne strony, choćby
i w nocy. Wypytywał mnie o wszystko, co działo się w Polsce. Zresztą
wszyscy mieszkańcy tego sioła wypytywali mnie o nowiny ze świata.
Ludzie tam mieszkający nauczeni doświadczeniem, wiedzieli jak
zachować się w różnych warunkach.
Gdy ktoś planował wyjście do miasta
oddalonego o 50 km, patrzył na zachowanie się owiec. Jeśli zbijały się w
kupę, rezygnowano z wyprawy do
miasta, która trwała kilka dni. Wiedziano wtedy, że za niedługo nastąpi
buria – straszna burza. Jeśli kogoś
taka burza spotkała w drodze, to niezwłocznie musiał kłaść się na ziemię
twarzą na dół no i mieć na sobie szynel z psich skór, które nie przepuszczają powietrza. Inaczej człowiek
miał nikłe szanse na przeżycie takiej
burzy.
Na nowym gospodarstwie kierownik pokazał mi traktory. Poznałem
też traktorzystów. Oni zaraz domyślili

się, że nie jestem Rosjaninem. Byli to
Anglicy – jeńcy z II wojny światowej.
Porozumiewaliśmy się po niemiecku.
Oni zobowiązali się dobrze pracować,
a ja starałem się o możliwie dobre
jedzenie dla nich. Zaprzyjaźniliśmy
się i robota szła. Stałem się ważną
osobą, bo dzięki mojej brygadzie
nasze gospodarstwo jako pierwsze z
trzech ukończyło roboty. Kierownik
zapraszał mnie na obiady. Ja odwzajemniłem się w ten sposób, że z puszek zrobiłem wazon, narwałem kwiatów, z których ułożyłem bukiet i razem z wazonem wręczyłem go żonie
kierownika. Kobieta była zachwycona
– chyba pierwszy raz w życiu otrzymała kwiaty. Stało się to wielkim
wydarzeniem dla całej społeczności
zamieszkałej w ziemiankach. W ciągu
godziny urobiłem sobie opinię człowieka wyjątkowego. Zaczął mnie
otaczać powszechny podziw. Stałem
się idolem tamtejszych mieszkańców.
Wiedziałem, ażeby przeżyć, nie
wolno mi było się załamywać i starałem się czas wolny jakoś urozmaicać.
Jeden chłopak z sowchozu wziął ślub.
Cała ceremonia ślubna polegała na
podpisaniu kontraktu w urzędzie.
Mnie człowiekowi starej daty, nie
chciało się w głowie pomieścić, że na
podstawie podpisanej kartki, mężczyzna może po Bożemu żyć z kobietą.
Pół serio, pół żartem zorganizowałem
młodej parze prawdziwy ślub. Z łuski
po nabojach zrobiłem młodym obrączki. Trzem parom dzieci i młodej
pani uplotłem z kwiatów wianki na
głowę, a panu młodemu przypiąłem
„woniaczkę”. Młodą panią ustroiłem
dodatkowo dziką bawełną, robiąc z
niej coś w rodzaju welonu. Na walizce
ustawiłem dwie palące się świece, a
sobie na szyję położyłem ręcznik,
imitujący stułę, którą przepasałem
ręce nowożeńców, po czym kazałem
im odpowiedzieć na pytanie: „Czy
masz nieprzymuszoną wolę...” i powtarzać formułę ślubną: „Ja.. biorę
ciebie...” Ceremonia odbyła się w
towarzystwie wielu mieszkańców
sioła. Wśród nich znalazł się stary
pop, z którego był już tylko cień
człowieka. Już dawno temu zabroniono mu praktykowania jakichkolwiek
obrzędów religijnych. Przypatrywał
się jednak temu, co robiłem i powtarzał: Da, rańsze tak bywało. Po ceremonii znalazły się w mig pierożki i
samogon, i zagrały bałałajki.

Rano słyszę pukanie do drzwi i
wezwanie do wstawania. Mimo powszechnej radości i zabawy, ktoś
doniósł o ceremonii do NKWD i dlatego przyjechał funkcjonariusz z zarzutem, że jestem ukrytym popem.
Długo tłumaczyłem się, że kiedyś
byłem aktorem i ceremonię ślubną
urządziłem jako teatr. Kierownik
sowchozu wstawił się za mną, przedstawiając mnie jako dobrego robotnika, niezbędnego w sowchozie. Choć
grożono mi zesłaniem do turmy, incydent zakończył się bez kary.
Po zakończeniu robót polnych
dyrektor Orsa, równy u nas wojewodzie, ogłosił „prażnik”, na którym
miały być rozdane premie za dobrze
wykonane roboty polne. Zapowiadała
się wielka uroczystość. Przygotowano
polanę, na której miało nastąpić rozdanie nagród. Z boku stały dziewczyny z bałałajkami. Wojewoda zaczął od
wielkich pochwał. Na pierwszym
miejscu wywołał mnie. A mnie na
prażniku nie było. Kierownik tłumaczył moją nieobecność tym, że jestem
jeńcem niegodnym żadnego wyróżnienia. Wojewoda rozzłoszczony
kazał mnie szukać, tłumacząc: Czy
nie wiesz, że proletariusze wszystkich
krajów mają takie same prawa? A ten
Polak dobrze pracował dla nas – to
sojusznik. A ja leżałem w trawie, z
dala od całego zgiełku. Miałem na
sobie ubranie robocze brudne od smarów, byłem zmęczony i nieogolony.
Takiego znalazł mnie kierownik i
chciał prowadzić do stołu prezydialnego. Ja jednak nie chciałem się publicznie pokazywać w takim stanie.
Poprosiłem go, by przyniósł mi brzytwę i dostarczył mi te ubrania, jakie
były przeznaczone dla mnie w nagrodę. Otrzymałem kufajkę, spodnie,
podkoszulek i buty – sapochy. Przybyłem dopiero, gdy się ogoliłem i
stosownie ubrałem. Wojewoda mnie
uściskał i serdecznie podziękował za
zaangażowanie. Zaprosił mnie też do
stołu prezydialnego. Na moją cześć
komsomołki zagrały: Rozkwitały
jabłonie i grusze... Zrobiło się wesoło.

W pasiece w środku tajgi
Razem z wojewodą przyjechał
wracz /weterynarz/, bo w okolicznych
pasiekach zachorowały pszczoły. Ja
siedząc z nimi przy stole prezydialnym, pochwaliłem się, że znam się na
pszczołach. Choroba pszczół była
ważnym problemem, bo na pasieki
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były nałożone kontyngenty miodu, a
wydajność z uli malała. Nazajutrz
pojechałem do zarażonej pasieki razem z wojewodą i przybyłym weterynarzem na bryczce, przy której dzwonek zawieszony na uprzęży konia
oznajmiał wszystkim, że to jedzie ktoś
bardzo ważny.
Na miejscu zorientowałem się,
że pszczoły są przeziębione i osłabione. Wiedziałem, jak obchodzić się z
pszczołami i bez żadnej ochrony
otworzyłem ul, i stwierdziłem, że 70%
węz jest przegniłych z martwymi
czerwiami. Pszczelarze mieli na sobie
ochraniacze z wełny, a ja byłem świadomy tego, że pszczoły nie lubią wełny. Nóżki pszczele zaplątują się w
niej, co je osłabia i czyni agresywnymi. Radziłem, by usunąć zniszczone
ramki, a zastąpić je nowymi. Zostawiono mnie w pasiece, zdając się na
moje umiejętności. Zaraz zabrałem się
do roboty, polecając pszczelarzom
stopniową wymianę wszystkich zniszczonych ramek. Po dwóch tygodniach
tylko 30% pszczół było zarażonych, a
70% zdrowych. Ten sukces uczynił
mnie pszczelowodem, czyli inspektorem na cały rejon.
Pasieki znajdowały się w tajdze
oddalone od siebie przeciętnie o 40
km. Ja się bałem tajgi, bo żyły w niej
wilki i niedźwiedzie. Czas uciekał,
miałem zdać sprawozdanie o stanie
zdrowotnym w ulach, a ja nie ruszyłem się z miejsca. Pszczelarze namówili mnie, bym pojechał chociaż do
najbliższej pasieki. Pojechałem z
wielkim lękiem na koniu, na siodle
wydrążonym z lipy i jakoś szczęśliwie
dotarłem do celu. Trafiłem akurat na
rojenie się pszczół. Spętałem koniowi
nogi i znowu bez ochrony schwytałem
pszczelą matkę i pszczoły się uspokoiły. Wprawiłem tym w podziw tamtejszych pszczelarzy, którzy mnie ugościli i trochę upoili, bo i tu samogon
królował. W takim stanie bałem się
wracać i zostałem na noc. Nie wiem,
czy koń uwolnił się sam z pęt, czy go
ktoś rozwiązał, ale stało się faktem, że
wrócił do poprzedniej pasieki beze
mnie. Wystraszeni pszczelarze wysłali
dońskiego kozaka, aby się dowiedział,
co się ze mną stało. Dońscy kozacy
byli wysokimi mężczyznami. Pojedynczo polowali na niedźwiedzie.
Przedtem taki kozak wkładał sobie na
głowę wysoką czapę z dykty i powoli
zbliżał się do niedźwiedzia, a gdy ten
stanął na łapy i chwycił czapę, na-

pastnik wbijał ofierze niewielki nóż w
samo serce. Na młode silne sztuki się
nie rzucano, bo wtedy koniec był
nieprzewidywalny. Z takiego niedźwiedzia sprzedawano skórę, a z
mięsa robiono kotlety i też sprzedawano je.

Powrót do domu
Wróciłem na bazę wypadową,
gdzie od dziewczyny, którą dyrektor
posłał po miód, dowiedziałem się, że
prezydent polski B. Bierut przez
Wandę Wasilewską prosił Stalina, by
ten zgodził się uwolnić 2 tys. Polaków, bo kraj jest zniszczony i brakuje
rąk do pracy, a szczególnie fachowców. W Związku Radzieckim traktowano Polskę jak jedną z republik
radzieckich i Stalin zgodził się. Ja
podchodziłem do tych informacji z
niedowierzaniem. Po 4 tygodniach
zobaczyłem wołgę wjeżdżającą do
sowchozu. Dozorca wtajemniczony
po co przyjechał jakiś major, szepnął
mi, że pojadę „domoj”. Dyrektor
widać nie chciał zgodzić się na mój
wyjazd i w kantorku podsuwał mi
deklarację, którą miałem podpisać, by
uzyskać obywatelstwo rosyjskie.
Wiedziałem i ja i on, że jak podpiszę,
to w ogóle nie wyjadę albo jak wyjadę, to będę musiał wrócić. Posłano po
wódkę i zmuszono mnie do picia. Nie
chciałem wziąć alkoholu do ust, bo
wiedziałem, że ważą się moje losy i
muszę być trzeźwy. Tłumaczyłem
łgając: „Znajesz, chciałbym pojechać
do Polszy, gdzie zostawiłem żonkę i
rebiata i chciałbym je zobaczyć. Ja
wrócę towariszcze”- powtarzałem.
Zrozumiałem, że ich nie przekonałem
i do głowy wpadł mi inny pomysł.
Dotąd nie podpisałem deklaracji, a
pijany też nie będę mógł podpisać.
Udawałem mocno pijanego i po jakimś czasie zwaliłem się pod stół.
Pijanego przewieziono mnie do obozu, gdzie mieszkały i pracowały
więźniarki niemieckie. Pracowały na
zmiany i niektóre łóżka były wolne, i
na jednym z nich mnie położono.
Widocznie uznano, że nie podpiszę
się na obywatelstwo rosyjskie i rano
oznajmiono mi, że mogę wracać do
Polski. Chociaż na ten moment czekałem z utęsknieniem, prosiłem jednak o
dzień zwłoki, by odebrać pieniądze od
Żyda w mieście, które mi był winien.
W mieście dowiedziałem się, że w
teatrze wystawiają sztukę pt.: „Pastuch i świniarka”. Pomyślałem: Po co
mam się nudzić w obozie, pójdę na to

przedstawienie. Upatrzyłem sobie
jedną młodą Niemkę i poprosiłem, by
ze mną poszła. Umyła się porządnie i
ułożyła włosy, a koleżanki dopilnowały, by się możliwie jak najładniej
ubrała. Nawet pożyczyły jej różne
detale. Mnie kucharka pożyczyła
marynarkę od kostiumu i w teatrze nie
podpadliśmy, choć mieliśmy miejsce
w loży. Na drugi dzień z dworca w
Stalińska dostałem się do pociągu
kolei transsyberyjskiej. Co 700 km
następowała zmiana lokomotywy. Z
pociągu powiewała flaga białoczerwona. Aż do Moskwy starczyło
mi na jedzenie kupowane na przystankach. Było tego 2 tys. rubli. W
Moskwie poczułem głód. Podszedłem
do kapitana w polskim mundurze z
myślą, że wskaże mi, gdzie mógłbym
się posilić. Okazało się, że był to
Rosjanin ubrany w polski mundur, nie
znający języka polskiego. Zainteresował się mną jednak kontroler kolejowy, a dowiedziawszy się odkąd
jadę, zaprowadził mnie do wagonu
pełnego żywności. Jechały w nim
żony sowieckich żołnierzy wysokich
rangą, którzy zostali w Niemczech, w
radzieckiej strefie okupacyjnej.
Tym pociągiem dojechałem do
Brześcia nad Bugiem, blisko granicy
Polski. Tam skierowano mnie do
lagru, w którym oczekiwano na pozostałych wracających do kraju, by
skompletować transport. Co pewien
czas dochodzili nowi. Czekając przy
bramie, pytałem wchodzących, skąd
pochodzą, mając nadzieję na spotkanie kogoś z moich stron. Aż doczekałem się. Jeden słaniający się mężczyzna powiedział, że jest z Szerokiej.
Był chory i chciano go skierować do
izolatki. Stamtąd szli ludzie już tylko
do ziemi. Poprosiłem pielęgniarza, by
zostawił ziomka pod moją opieką, na
co uzyskałem zgodę. Chory poprosił o
czosnek. Przyniosłem go z kuchni
razem z kaszanką. Spał obok mnie,
podczas gdy ja czuwałem. W środku
nocy dostał rumieńców. Przybyły
pielęgniarz orzekł, że chory wyzdrowieje i tak się stało. W dzień odpoczywał ukryty w chaszczach znajdujących się wokół, pogryzał czosnek i
przychodził do siebie. Modlił się też
ze swojej książeczki do nabożeństwa,
którą nosił przy sobie. Raz poprosiłem, by wyrwał mi z niej jaką kartkę,
abym mógł zrobić sobie skręta, ale
choć wdzięczny mi za okazaną opiekę, nie dał mi tłumacząc, że w Bogu
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pokładał nadzieję na ocalenie i modlitwa z tej książeczki ratowała go cały
czas od rozpaczy. Obu udało się nam
powrócić do rodzin po wielu jeszcze
przykrych doznaniach na polskiej
ziemi, bo w obozie przejściowym w
Milincinie koło Włocławka, gdzie
NKWD przekazało jeńców z Rosji
władzom polskiego obozu, uważano
nas za Niemców, a nie za Ślązaków,
jakimi czuliśmy się.
Na zesłanie w głąb Rosji trafili
Górnoślązacy, którzy w jakikolwiek
sposób byli czynni w czasie okupacji.

Wśród wywiezionych znaleźli się np.
tacy, co zbierali pieniądze na biednych w ramach tzw. Winterhilfe –
pomoc zimowa albo byli wiodącymi
rolnikami, albo nawet ludzie zupełnie
przypadkowi, jak pewien człowiek z
Roja, który chciał wykupić sąsiada
więzionego przez NKWD. Z ulicy w
Szerokiej zabrano człowieka z Rownia, który w czasie okupacji ukrywał
się w Gogołowej. Kiedy dowiedział
się, że Rosjanie są już w Szerokiej,
ubrał się w to, co miał najlepszego i
szedł im podziękować za uwolnienie

od Niemców. Rosjanie widząc gościa
elegancko ubranego wzięli go za wroga klasowego i podzielił los zesłańców. Prawdziwi faszyści niemieccy
opuścili Śląsk przed Rosjanami dużo
wcześniej razem z uchodzącymi wojskami.
Z zesłania w głąb Rosji nie wróciło już nigdy wielu niewinnych Górnoślązaków.

Antoni

Nowinki z Przedszkola nr 22 w Gotartowicach
W czwartek 3 marca
wszystkie dzieci przyszły
ubrane
na
biały
kolor
i przyniosły ze sobą swoje
szczoteczki do zębów. W tym
dniu gościliśmy w naszym
przedszkolu mamę Stefanka,
która jest stomatologiem.

przyszły do przedszkola ubrane
w kolorze zielonym, symbolizującym przyjście Wiosny.
Dzieci z każdej grupy witały
Wiosnę piosenkami. Pani Wiosna przygotowała zagadki na
które przedszkolaki wspólnie
odpowiadały. Dzieci tańczyły i
bawiły się z Panią Wiosną.

Dzieci dowiedziały się jak dbać o
higienę jamy ustnej i prawidłowo
szczotkować zęby. Obejrzały filmik
dla utrwalenia tych ważnych informacji a na koniec umyły ząbki. W nagrodę dzieci otrzymały pamiątkowe
naklejki. Wszystkie nasze przedszkolaki zdają sobie sprawę jak ważne jest
dbanie o zdrowie i higienę.

Wielkanoc to czas
szczególny w kalendarzu przedszkolnym. Starannie przygotowujemy
się do Świąt Wielkanocnych poznając wielkanocne tradycje i związane z nim obrzędy.

W poniedziałek 21 marca
w naszym przedszkolu żegnaliśmy Zimę i witaliśmy
Wiosnę. Pani Zima każdego
roku odchodzi, ustępując
miejsca Pani Wiośnie.

W tym roku wspólnie z
Radą Rodziców zorganizowaliśmy międzygrupowy konkurs
plastyczny, dotyczący symboliki tych świąt. W naszym przedszkolnym korytarzu zagościły
kurczaczki, zajączki, baranki i pisanki. Każda grupa miała inny pomysł,

W tym dniu wszystkie dzieci

Powitanie wiosny w Przedszkolu nr 22

Baranek z popcornu
który wykonała samodzielnie z pomocą swojego wychowawcy. Głosami
Rady Rodziców oraz personelu przedszkola zwyciężył „Wielkanocny Baranek” z …popcornu, przygotowany
przez grupę „Delfinki” pod kierunkiem pani Agnieszki. Dzieci z Przedszkola nr 22 w Gotartowicach nie
tylko poznają tradycje świąt obchodzonych w naszym kraju, ale także
zdobywają praktyczne umiejętności
np. kulinarne. W ramach przygotowań
do Świąt Wielkanocnych dzieci z 3
grup przedszkolnych: "Groszki";
"Kotki" i " Delfinki" upiekły i udekorowały świąteczne babeczki. Sprawiło
im to ogromną radość a i zabawy było
nie mało! Nasze babeczki urosły jak
na drożdżach i były słodziutkie, że
palce lizać. Słodkie Muffinki wszyst-
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kim bardzo smakowały. Na uroczysty
poczęstunek do każdej grupy została
również zaproszona Pani Dyrektor.
Dzieci obiecały, że zachęcą swoje
mamy do wspólnego pieczenia babeczek w domu!

Dnia 15 kwietnia dzieci
z grupy „Delfinki” w odblaskowych kamizelkach pod
opieką swoich pań wybrały
się na wycieczkę do Urzędu
Miasta Rybnika.
Na samym początku dzieci odwiedziły archiwum, do którego wstęp
mają tylko wybrane osoby. Nie lada
frajdą była dla dzieci obserwacja
miasta przez monitoring oraz próby
sterowania kamerami. Wycieczka
zakończyła się w sali konferencyjnej,
w której odbywają się najważniejsze
spotkania Rady Miasta. Na spotkanie
z nami przyszedł wyjątkowy gość –
Rybek z Rybnika! Za swoją wiedzę
dzieci zostały nagrodzone gadżetami z

Delfinki w Urzędzie Miasta
rybnickim logo. Ta intensywna i pełna
cieczki odbył się spacer ulicami Rybwrażeń wycieczka bardzo podobała
nika, podczas którego dzieci miały
się dzieciom, a nauczycielki podkreokazję zobaczyć najważniejsze miejśliły spore walory edukacyjne wizyty.
sca takie jak Teatr Ziemi Rybnickiej,
Dzieci nie tylko zwiedziły urząd, ale
Ratusz, rynek.
posłuchały wielu ciekawostek dotyDyrektor
czących Rybnika. Ucząc postaw pai
Grono
Pedagogiczne
triotycznych oraz zamiłowania do
Przedszkola nr 22
swojego miasta, na zakończenie wy-

Wiosna w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach
Ferie zimowe minęły w
oka mgnieniu i wszystkie
przedszkolaki całe, zdrowe
oraz pełne siły do działania,
powróciły do przedszkola,
aby razem bawić się i każdego dnia odkrywać świat.
Na początku marca nasze przedszkolaki dzięki sprzyjającej pogodzie,
wybrały się ze swoimi paniami na
spacery po najbliższej okolicy, w

poszukiwaniu pierwszych oznak zbliżającej się wiosny. Budząca się po
zimie do życia przyroda, zawsze
wzbudza zainteresowanie dzieci.
Podczas takich spacerów dzieci, obserwowały każdy wyrastający pączek
kwiatu, owady grzejące się w promieniach słońca i przylatujące z ciepłych
krajów ptaki. Dzięki obserwacji przyrody przedszkolaki wzbogacały swoją
wiedzę na temat wiosennych przemian w przyrodzie, mogły ją wykorzystać podczas zajęć w swoich gru-

pach i przy tworzeniu ciekawych prac
plastycznych, które zdobią przedszkolne korytarze.
Ciekawym wydarzeniem w naszym przedszkolu był pokaz iluzjonisty, który zademonstrował dzieciom
magiczne sztuczki. Wszyscy z niedowierzaniem obserwowali pojawiające
się gołębie, latający stolik czy monety
wyciągane „zza ucha”.
Wraz z nadejściem wiosny nie
tylko za oknem zaczęło się robić zielono. Również parapety w salach
naszego przedszkola zazieleniły się za
sprawą hodowli założonych przez
grupy przedszkolne. Nasi mali ogrodnicy sadzili fasolkę, rzodkiewkę,
rzeżuchę, pietruszkę, a nawet owies.
Dzieci chętnie pielęgnują założone
„ogródki”.

18 marca w naszym
przedszkolu odbyła się kolejna edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, do
którego zgłosiły się odważne
dzieci z okolicznych przedszkoli.

Uczestnicy i laureaci Konkursu Recytatorskiego

Każdy recytator w ciekawy sposób zinterpretował przygotowany
utwór i nadał mu niepowtarzalny
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otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W ostatnim tygodniu marca mieliśmy
okazję wspólnie przygotowywać się do obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

Wielkanocne śniadanie
wyraz artystyczny. Jury miało twardy
orzech do zgryzienia, ponieważ poziom prezentowany przez dzieci był
bardzo wysoki. Uczestnicy i laureaci

Przedszkolaki razem ze
swoimi paniami wykonały
przeróżne ozdoby świąteczne.
Było malowanie i zdobienie
jajek, tworzenie kartek wielkanocnych z życzeniami dla
bliskich, kurczaczków do powieszenia lub postawienia na
półce, zajączkowych koszyczków na świąteczne łakocie i
wiele, wiele innych. W każdej
sali czuło się magię Wielkanocy. W wielką środę dzieci
wszystkich grup zasiadły rano
do wspólnego wielkanocnego
śniadanka. Nasze kochane panie kucharki przygotowały nam same pyszności. Różnego rodzaju wędlinki,
serek, pomidorki, ogórki, rzodkiewki,
a przede wszystkim ciekawie udeko-

rowane jajka znikały z talerzy. Złożyliśmy sobie świąteczne życzenia, a
Pani Dyrektor wręczyła każdemu
mały upominek.
Po świątecznym odpoczynku
wróciliśmy do przedszkola i pracowicie rozpoczęliśmy nowy miesiąc.
Grupy: Słoneczka i Weseli przedszkolacy wybrały się na spacer, aby lepiej
poznać otaczającą nas okolicę. Dzieci
poznawały najważniejsze obiekty w
pobliżu przedszkola, dowiedziały się,
gdzie, kto pracuje, a najmłodsze Słoneczka samodzielnie zrobiły zakupy
w sklepie warzywnym. Kolejnym
miejscem, które odwiedziły była biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 16. Dowiedziały się na czym
polega praca bibliotekarza, jakie
książki znajdują się w bibliotece, a
nawet wypożyczyły kilka książek do
wspólnego czytania z panią. Grupy:
Misie i Żabki odwiedziły pierwsze
klasy w szkole, brały udział w lekcji i
po raz pierwszy miały okazję zasiąść
w szkolnej ławce i pospacerować po
budynku szkolnym.

Anna

Kukla

Echa dokonań hrabiowskiego rodu Oppersdorffów
w naszym regionie
Wiek XVII w Polsce, to
okres
wielkich
wpływów
możnowładców na losy państwa. Podobnie było na Śląsku znajdującym się wówczas w granicach cesarstwa
austriackiego. Do takich magnatów
należeli
Oppersdorffowie, których siedzibą
rodową był Głogówek na
Śląsku. Oppersdorffowie byli
także właścicielami wielu
pobliskich miejscowości, a
także kilka wiosek z naszej
dawnej parafii należało do
członka tego rodu.
Hrabia Ferdynand Leopold von
Oppersdorff ożenił się w 1650 z baronówną von Praschma i stał się właścicielem Pawłowic Śląskich. Przekaz
ustny, który dochował się do naszych
czasów podaje, że jego żona zawarła
pakt z diabłem i za to dał jej wiele
kosztowności w czarnym kuferku.
Ona też ubierała się na czarno i miała

czarnego psa, który zawsze jej towarzyszył, nosząc klucz do owego kuferka. W pamięci ludzi przetrwała
jako osoba bardzo złośliwa wobec
swojej służby i dlatego nikt jej nie
lubił. Nie pożyła jednak długo. Po
śmierci małżonek postanowił pochować ją na cmentarzu, w uprzywilejowanym miejscu, blisko kościoła. Niestety nazajutrz po pogrzebie, ziemia
wyrzuciła trumnę na zewnątrz. Pochowano ją ponownie, ale z tym samym skutkiem. Kiedy za trzecim
pochówkiem stało się to samo, włożono trumnę na wóz zaprzęgnięty w
cztery czarne woły i pozwolono im
ruszyć w kierunku, który same wybiorą. Wybrały drogę na południe i potopiły się razem z trumną w bagnach na
Morawach. To jest tylko podanie, ale
przysłowie mówi, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy. A prawdą jest
to, że hrabia Ferdynand w 1656 przekazał proboszczowi pawłowickiemu
fundację 60 florenów z odsetkami i do
tego Dolny staw. Za to miał odprawić
cztery Msze św. we wszystkie środy

w okresie postu za zmarłą hrabinę i w
każdą niedzielę po kazaniu wstawiać
się za nią. O ile ta fundacja nie byłaby
dokładnie wykonana, „to wykonawcy
powinni za to odpowiedzieć i zdać
rachunek w dniu ostatecznym”. Widocznie baron na Pawłowicach wielce
powątpiewał w pewne zbawienie
swojej małżonki, skoro był zdolny tak
dużo ofiarować kościołowi pawłowickiemu i określił takie obwarowania
dla spełnienia jego prośby.
Ten sam hrabia Ferdynand Leopold v. Oppersdorff wszedł w posiadanie w 1668 państwa rybnickiego. W
tym samym roku został sędzią księstw
opolskiego i raciborskiego w Najwyższym Sądzie Krajowym oraz otrzymał
tytuł radcy cesarskiego.
Około roku 1670 wybudował
kościół w Jankowicach wchodzących
w skład państwa rybnickiego, kościół
istniejący do dziś. Zasłynął również z
wielkiej pobożności, zakładając przy
tym kościele Bractwo Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza. Papież
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Klemens X w styczniu 1675 zatwierdził to Bractwo i przyznał mu wiele
odpustów z okazji różnych świąt kościelnych, co w tamtych czasach miało wielkie znaczenie, bo wtedy Kościół nie przyznawał tak łatwo odpustu zupełnego, jak teraz. Do dziś zachował się na probostwie w Jankowicach album Bractwa, sporządzony
przez hrabiego. Jest to duży foliał
okryty czerwonym aksamitem, dziś
już wyblakłym, zaopatrzony w srebrny brzeg i srebrne okucia. Foliał
oprócz listu odpustowego papieża
zawiera nazwiska osób należących do
tego Bractwa. Są to członkowie śląskich rodów szlacheckich i niektórzy
księża. Najbardziej wpływowym
członkiem była Jego Ekscelencja
Franciszek Euzebiusz hrabia von
Oppersdorff, baron na Aich i Frydstein, podkomorzy cesarski i tajny radca,
władca dziedziczny państwa raciborskiego i Frydka, pan na Głogówku od
1657, kapitan krajowy księstw OpoleRacibórz.
Hrabia Ferdynand Leopold
zmarł w 1677, a przed śmiercią zarządził, by jego serce zostało złożone
w kościele ufundowanym przez niego
w Jankowicach. Nie wiadomo, gdzie
zostało pochowane jego ciało, możliwe że w Rybniku, a może w grobowcu rodowym w Głogówku?
Właścicielem Gotartowic, Kłokocina i Rownia z naszej boguszowickiej parafii stał się w 1682 syn
Ferdynanda, hrabia Jan Bernard
Oppersdorff, ale ten nie cieszył się
uznaniem, bo miał sporo długów
i wioski te tylko krótko były jego
własnością.
A oto jeszcze nieszczęśliwe zdarzenie, jakie przytrafiło się przodkowi

Józefa Eichendorffa, śląskiego poety
niemieckojęzycznego doby romantyzmu, z hrabią Oppersdorffem.
Otóż ten przodek, Jerzy Fryderyk Eichendorff, został 19 października 1716 zaproszony na przyjęcie u
znajomego, zorganizowane z okazji
przybycia do niego na polowanie
hrabiego Jana Ferdynanda von
Oppersdorffa ożenionego z Charlotą
Welczek von Dębieńsko Wielkie.
Hrabia w rozmowie z Jerzym
Fryderykiem skarżył się, że w czasie
polowania w dwóch ostatnich dniach
nie miał szczęścia, ale nadrobi to, bo
chce dostać trzy zające (puchary w
kształcie zająca). Jerzy Eichendorf
powątpiewał, czy mu się to uda, chyba, że użyje czarów. Hrabia oburzył
się na posądzenie go o czary (w tych
czasach w Niemczech i w całej zachodniej Europie palono na stosie
czarownice, i czarowników). Obaj
rozmówcy i inni goście wypili już
przedtem sporo wina i nie panowali
nad sobą.
Gospodarz zaprosił wszystkich
do pokoju na kawę, a Eichendorffa
upomniał, by nie drażnił hrabiego, ale
robił to zaczepnie, popychając go i
bijąc kuksańcami. To rozgniewało
napadniętego Eichendorffa. W odwecie skoczył za piec po swoją szpadę i
w zapamiętaniu pchnął nią nie napastnika, ale wchodzącego do pokoju
hrabiego Oppersdorffa. Przeszył mu
prawe udo i część lewego. Eichendorff w szoku wybiegł na dwór i uciekał w pole, ale hrabiowscy słudzy
dogonili go i sprowadzili z powrotem
na zamek. Hrabia zmarł w wyniku
wykrwawienia się. (Wielka ilość wypitego wina rozrzedziła mu krew i nie
dało się jej zatamować).

W następnych dniach przypadkowy zabójca oraz świadkowie zostali
przesłuchani przez komisję w obecności radcy książęcego i w końcu oskarżony został osadzony w areszcie na
ratuszu. Sprawa przybrała taki obrót,
bo tytuł hrabiowski zabitego tego
wymagał. W październiku 1719 osadzony podjął już drugą, nieudaną,
próbę ucieczki, w której pomagała mu
bezowocnie żona, bo męża czekała
kara śmierci.
W marcu następnego roku na
prośbę o ułaskawienie cesarz złagodził w Wiedniu karę śmierci na
6-letni areszt na opawskim ratuszu.
Pod koniec następnego roku (1721)
bez podania przyczyny zamknięto
obszerne akta sprawy. Jerzy Eichendorff został zwolniony. Wolnością
cieszył się tylko trzy lata.
Już w tak odległych czasach i
wśród ludzi wysoko postawionych
alkohol był przyczyną nieszczęśliwych wypadków tak, jak dziś.
Ród Oppersdorfów zachował się
w pamięci jako fundator licznych
obiektów sakralnych, niektórych
zachowanych do dziś. Zaś Jan Jerzy
Oppersdorff zajął propolskie stanowisko w okresie plebiscytu w 1921, a
ostatni ordynator – pan na głogóweckim zamku opuścił go z rodziną w
1945 przed zbliżającą się radziecką
ofensywą.

Helena Białecka
Opracowano na podstawie „Historii parafii wiejskich ” Alfonsa Nowacka,
artykułów z Internetu i przekazu ustnego.

„Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest „wspólnotą życia i miłości” (Gaudium et spes, 48).
[Drodzy] Bracia i Siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina.
Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się
sobie wzajemnie, jest ona wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której św. Paweł tak pisze: „miłość
współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy
nie ustaje” [Miłość nigdy nie ustaje] (por. 1 Kor 13, 6-8). Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąć
w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeśli małżonkowie stają się „bezinteresownym darem z siebie samego” (Gaudium et
spes, 24), bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska i rodzinna jest ciągle uszlachetniana, doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym
dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i jest źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym gniazdem życia i
jedności.”
Z homilii św.Jana Pawła II wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r.
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Intencje
mszalne
Poniedziałek – 02.05.2016r.

Wspomnienie
św. Atanazego, bpa i dK

7.oo

+Anna Cofalik, mąż Szymon, rodzice z obu stron
(Bog)
12.oo W intencji dzieci I Komunijnych
17.oo 1/+Jadwiga Oleś na pamiątkę urodzin, mąż Antoni,
syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred
(Bog)
2/+Józef Przeliorz, 6 rocznica, na pamiątkę urodzin.
Wtorek – 03.05.2016r.

Uroczystość NMP
Królowej Polski

7.oo +Tadeusz Godzwon, na pamiątkę urodzin - od dzieci
10.oo W intencji Ojczyzny
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Jerzy Muras, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze TD
15.3o 1/+Bolesław Pomykoł, 3 rocznica śmierci, żona
Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adamczyk, mąż Jan
2/+Stefan Pierchała, na pamiątkę urodzin
17.oo 1/+Irena Dziurok, syn Krystian, Barbara Cichy
2/+Oskar Pustelny, Ema i Eryk Pustelny, Czesław
i Berta Kula
Środa – 04.05.2016r.

Wspomnienie
św. Floriana, męcz.

7.oo

1/+Henryk Szymura, 8 rocznica śmierci, rodzice
z obu stron (Bog)
2/+Łucja Stolorz od sąsiadów z ulicy Sołtystwo
i Spacerowej
17.oo 1/+Alojzy i Anna Sobik, Leon Sobik, Alojzy Sobik,
żona Janina, Franciszek i Helena Lubszczyk
2/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman
Czwartek – 05.05.2016r.
7.oo

1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie
i zakonne - zamawia Raszowiec
2/+Florian Skrobol, żona Helena, rodzice z obu stron
(Bog)
17.oo 1/+Marianna Nowrot, 1 rocznica śmierci
2/+Alojzy Kuczera - zginął w wypadku w 1950r. na
kopalni, oraz za wszystkich którzy zginęli w tej katastrofie
3/+Alojzy i Gertruda Mura, 4 synów, Elżbieta i Władysław Kamiński
Piątek – 06.05.2016r.
7.oo

Święto Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba

1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin Magdaleny Araszczuk z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św.
2/Zaginiony Antoni Sobik

17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Maciuś Markiewka, 2 rocznica śmierci
3/+Teresa Merta, 30-ty dzień po śmierci
Sobota – 07.05.2016r.
7.oo

1/ Za parafian
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Honorowej NSPJ
12.oo Ślub: Konsek Jacek – Szymańska Patrycja
13.oo Ślub: Marek Jonatan – Szymura Kinga
17.oo 1/+Pelagia Hliwa, 1 rocznica, mąż Józef, 2 rocznica
śmierci
2/+Benedykt Cybulski, 1 rocznica śmierci
3/+Józef Szymura (Got)
Niedziela – 08.05.2016r.

Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

7.oo
8.3o

10.oo
11.3o

14.oo

16.oo
20.3o

1/+Dorota Marcisz, 3 rocznica śmierci, mąż Ludwik,
syn Andrzej (Rasz)
2/+Alojzy Dziwoki, rodzice z obu stron (Rasz)
3/+Marta i Teodor Eliasz (Rasz)
1/+Krystyna Kuczera (Got)
2/+Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław
1/+Mieczysław Muras 8 rocznica śmierci
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Stanisława Kowalskiego, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin
Berty Gawlas z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci
z rodzinami TD
1/+Stanisław Kubiak, na pamiątkę imienin
2/+Kryspina i Paweł Oleś, w rocznicę śmierci
+Maria Babina, od wnuka Arka z rodziną
Poniedziałek – 09.05.2016r.

Uroczystość
św. Stanisława bpa i męcz.

7.oo

1/+Józef Maciończyk, żona Maria, rodziców i rodzeństwo, Rozalia i Józef Karwot (Bog)
2/+Gertruda Hyła, 12 rocznica śmierci, rodzice (Bog)
17.oo 1/+Izydor Chrószcz, 6 rocznica śmierci, żona Monika, syn Stanisław, zięć Jan (Rasz)
2/+Alojzy Buchalik, 6 rocznica śmierci, rodzice (Bog)
Wtorek – 10.05.2016r.
7.oo

1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda
Matuszczyk
2/+Albina Tarabura, mąż Herman, Jan Maciończyk,
wnuk Czesław (Bog)
17.oo 1/+Zenon Pałka, syn Janusz
2/+Gertruda Korduła, 32 rocznica śmierci, mąż Ludwik (Bog)
Środa – 11.05.2016r.

7.oo

1/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef (Bog)
2/+Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik (Bog)
17.oo 1/+Zofia Szier, mąż Wiktor, rodzice z obu stron
2/+Jan i Róża Korduła
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Czwartek – 12.05.2016r.
7.oo

1/+Edward Bedka, żona Marta (Bog)
2/+Teofil Wajs, żona Maria, córka Łucja, 2 mężów,
zięć Albin, rodzice z obu stron (Bog)
17.oo 1/+Berta Podlińska, Łucja Kozielska
2/+Marta Przeliorz, mąż Walenty
3/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul
Piątek – 13.05.2016r.

NMP Fatimskiej

7.oo

1/+Edward Karwot, żona Franciszka, rodzice z obu
stron (Got)
2/+Gotfryda Oleś, mąż Norbert, rodzice z obu stron
(Got)
17.oo 1+Barbara Jaworska, rodzice Jadwiga i Franciszek
Zdziarski
2/+Edward Kula, żona Marta, syn Leszek
3/+Jerzy Kolarczyk, 30-ty dzień po śmierci
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Sobota – 14.05.2016r. Święto św. Macieja, Apostoła

7.oo

1/+Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy
Malina, żona Bronisława, wnuk Karol
2/+Leon Urbanek od rodziny Kluger
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Marii Wencka z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria
2/+Anna Dyczka, 2 mężów
3/+Antoni Baraniok, 1 rocznica śmierci
Niedziela – 15.05.2016r.
7.oo
8.3o

10.oo

11.3o

14.15
16.oo
20.3o

Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego

+Gerard Książek, 30-ty dzień po śmierci
1/+Franciszek Mura, żona Regina, córka Dorota, syn
Andrzej, dziadków z obu stron (Got)
2/+Henryk Malina
1/+Emil Gorecki, 23 rocznica śmierci
2/+Maria Karwat, 15 rocznica śmierci, mąż Stanisław, syn Jerzy
1/+Kazimierz Kozik, wnuk Andrzej, teściowie, rodzice i rodzeństwo z obu stron, Ewa Liszka (Got)
2/+Stefan Adamowicz, rodzice i pokrewieństwo
z obu stron
Chrzty i Roczki: Wiktoria Majtler
1/+Franciszek Korduła, 4 rocznica śmierci
2/+Stanisław Strzyż, Józefa i Stanisław Zybała (Bog)
+Kazimierz Buch, na pamiątkę urodzin
Poniedziałek – 16.05.2016r.

Środa – 18.05.2016r.

św. Pankracego, męcz.

Święto NMP
Matki Kościoła

7.oo

1/+Adam Torebko, od siostry Ewy
2/+Maria Kaletka, w rocznicę śmierci
17.oo 1/+Eryk Zimończyk, 9 rocznica śmierci(Bog)
2/+Feliks i Gertruda Hyła, rodzice z obu stron
Czwartek – 19.05.2016r.

Święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.oo

1/+Ryszard Oleś, rodziców
2/+Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian
17.oo 1/+Serafin Brząkalik, 1 rocznica śmierci
2/+Aniela Konsek, mąż Józef
3/+Patrycja Dzieł w 4 rocznicę śmierci
Piątek – 20.05.2016r. św. Bernardyna ze Sieny, prezb.
7.oo

1/Za zmarłych członków Różańca Św.
2/+Wincenty Konsek, 15 rocznica śmierci i Jadwiga
Konsek 8 rocznica śmierci (Bog)
17.oo 1/+Alojzy Oślislok, 3 rocznica śmierci
2/+Dorota Adamczyk (Bog)
3/+Gerard Kuśka, 2 rocznica śmierci
Sobota – 21.05.2016r.
7.oo

1/+Franciszek Szweda (Bog)
2/+Wanda Gembalczyk-Muszyńska
12.oo Ślub: Michalczewski Przemysław – Gembalczyk
Barbara
13.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 – rocznicy założenia Koła Gospodyń Wiejskich – Gotartowice – w intencji żywych i zmarłych członkiń
17.oo 1/+Bożydar Motyka, 1 rocznica śmierci
2/Zmarła Zigrid Stajer, 10 rocznica śmierci, mąż Stanisław 4 rocznica śmierci (Got)
3/W intencji rodziny Bulanda, oraz za zmarłą Małgorzatę, Walentynę i Telesfora Stokowy
Niedziela – 22.05.2016r.
7.oo

8.3o

10.oo

11.3o

7.oo

1/+Józef Lubszczyk, żona Zofia, 2 synów, synowa,
2 córki , 3 zięciów.
2/+Franciszka Matuszczyk, na pamiątkę 50 rocznicy
śmierci (Bog)
17.oo 1/+Serafin Szymura, 9 rocznica śmierci (Bog)
2/+Eleonora Gembalczyk, 2 rocznica śmierci (Bog)
Wtorek – 17.05.2016r.
1/+Matylda Juraszczyk, mąż Alfred, syn Henryk
2/+Stanisław Chrószcz
17.oo 1/+Maria Pierchała, Gertruda i Herman Niemczyk,
Robert Pierchała, żona Maria (Bog)
2/+Jan Karwot (Bog. ul Rajska)

św. Jana Nepomucena,
prezb. i męcz.

14.oo

7.oo

16.oo

Uroczystość
Najświętszej Trójcy

1/+Stefan Pierchała, 5 rocznica śmierci
2/+Stefania i Piotr Pławecki, córka Rozalia, syn Jan,
synowa Rita, wnuk Bogusław
1/+Helena Studnik, na pamiątkę urodzin
2/+Antoni Gembalczyk, Franciszka Matuszczyk, mąż
Antoni, Gertruda Matuszczyk
1/+Paweł Sobik, 3 rocznica śmierci, rodziców i teścia
(Got)
2/+Paweł Sobik, żona Maria, 5 synów, 2 zięciów, synowa Małgorzata, wnuczka Halina (Got)
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin: Barbary Liszka, Bogusławy Gurga i Wiolety
Kolarczyk, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze TD
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin
Krystyny Szweter z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Do Opatrzności Bożej z okazji 1 rocznicy Ślubu
Moniki i Jarosława Antończyk z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze
Po Mszy św. Chrzest
Do Opatrzności Bożej z okazji 18–tych urodzin
Piotra Pierchały, z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i Dary Ducha Św. i z podz. za odebrane łaski
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20.3o +Emil Dronszczyk, Emilia żona
Poniedziałek – 23.05.2016r.
7.oo

1/+Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Markiewka
2/+Paweł Witala, żona Albina, Monika Remisz, mąż
Jan, Piotr Dąbrowski, 3 rocznica śmierci
17.oo 1/+Jerzy Wawoczny, 17 rocznica śmierci (Rasz)
2/+Helena i Adolf Stajer, rodzice z obu stron (Got)
Wtorek –24.05.2016r.

NMP Wspomożycielki
Wiernych

7.oo

1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina,
Marian Pyżalski, żona Maria
2/+Aniela Szymura, od rodziny Pyżalski
17.oo 1/+Alfred Kuczera, na pamiątkę urodzin
2/+Leopold Sobik, córka Irena
Środa – 25.05.2016r.
7.oo

1/Od gradu, w intencji Boguszowic, (święcenie
świec)
2/+Edward Pawlik, od siostrzeńca Janusza z rodziną
11.oo Ślub: Szymura Maciej - Pisarska Agnieszka
13.oo Ślub: Gajda Rafał - Kaczmarczyk Natalia
17.oo 1/+Leon Zimończyk
2/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona
Paulina (Got)
Czwartek – 26.05.2016r.

Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.oo
8.oo
11.3o
16.oo

+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Hajzyk (Got)
Za parafian
+Edward Pawlik, 30-ty dzień po śmierci
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Adama i Barbary Liszka z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze TD

20.3o
Piątek – 27.05.2016r.
7.oo

1/+Alojzy Zniszczoł, 21 rocznica śmierci, rodzice
Paweł i Łucja, 3 szwagrów (Bog)
2/+Maria Matuszczyk, 8 rocznica śmierci, mąż Wiktor (Bog)
17.oo Msza św. wspólna:
+Otylia Górecka, Aniela Maciończyk, Wiktoria
i Czesław Spaleniok
+Gertruda Korduła, na pamiątkę urodzin (Bog)
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna
+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin
+Gerard Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Marta, zięć
Ignacy, rodziców (Bog)
+Jan i Krystyna Rojek (Got)
+Berta Podlińska
+Irena Wojciechowska
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zieleźny z okazji Dnia Matki od dzieci
+Ewald Buchalik, syn Marian
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona
Małgorzata
+Marta i Wincenty Senderowicz, rodzice z obu stron
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córki: Stefania i Weronika, zięciowie: Kazimierz i Mirosław, Stanisław Kula,
żona Aniela, synowie: Jan, Stanisław i Walenty

+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodzice z obu stron,
wnuczka Marzena
+Antoni Gonsior, żona Zofia, 2 synów, 4 córki
i 4 zięciów
+Stanisław Łaszczewski, na pamiątkę imienin, żona
Apolonia, Zygfryd Zając, żona Gertruda, zmarłych
rodziców, dziadków, z obu stron, zmarłych z rodzin:
Łaszczewski, Zając, Świder, Lisiak, Figas, Godzina,
Soblik, Stanisław Lisiak, zmarłych z pokrewieństwa
i sąsiadów
+Florian Buchalik, żona Maria, syn Engelbert, Anna
Klejnot, mąż Edward, zięć Franciszek
+Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł
i Marta Fojcik, Aniela i Józef Forajter (Got)
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i
Herbert, pokrewieństwo Kornas, Balcar i Gorzawski
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie Stanisław i Władysław, córka Bronisława
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron, Henryk Musiolik
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, rodziców
z trzech stron
+Eugenia Langowska, 17 rocznica śmierci, mąż Eugeniusz, wnuk Stanisław, córka Brygida Molska
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, zmarłych rodziców
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, rodziców
z obu stron
+Marta i Alojzy Oleś, synowie Józef i Zygfryd, synowa Jadwiga
+Łucja i Wiktor Rojek, synowie Jan i Walenty,
wnuczka Małgorzata i Barbara (Got)
+Józef Bienioszek, żona Jadwiga, zięć Gerard i Franciszek, wnuk Mirosław
+Karol Hytrek, żona Tekla (Got)
+Helena Gorzawska, mąż Alojzy, syn Jan, rodzice
z obu stron, zmarli z pokrewieństwa: Gorzawski, Holek i Kornas
+Józef Kania, żona Anna, rodziców z obu stron
+Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa, mąż
Zbigniew
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty
+Marta Przeliorz od córek z okazji Dnia Matki
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Józef Zimończyk,
żona Aniela, rodzice
+Ernest Kozielski, rodziców i teściów
+Halina Buchalik, ojciec Konrad, rodzice
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata, 2
zięciów, Józef Konrad, wnuczka Halina, dziadków,
zmarłych z pokrewieństwa: Sobik, Buchalik, Biskupek
+Czesław Reselski, żona Gertruda, rodzice, córka
Dorota, wnuk Jan
+Zofia Sobik, mąż Brunon, dziadków z obu stron
+Antoni Piecha, żony Franciszka i Gertruda, syn Serafin, córka Helena, mąż Hieronim Sobik, rodzice
2 braci, 2 siostry z mężami, synowa Aniela, pokrewieństwo Klugrowe, Piechowe, Łucja i Paweł
Adamczyk, rodzice
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta, zięć Emil (Got)
+Mirosław Maciończyk, dziadków z obu stron, 2 synów, Wincenty Burda, żona Genowefa, rodzice Jan i
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Waleska, synowa Krystyna, Edward Oleś, żona Krystyna
+Władysław Sudacki, Ludwik i Eugenia, Tomasz
i Łucja Gierczak, Edward i Stanisława Cygan, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek
+Antoni Stec, żona Gertruda
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda
+Gerard Pawlas, na pamiątkę urodzin, syn Zbigniew
+Maria i Faustyn Kuśka, rodziców z obu stron
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, zmarłych synów,
synowe, córka Marta, mąż Henryk, córka Dorota,
mąż Ludwik, rodziców z obu stron
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna, Eugenia Rojek
+Anna i Alojzy Marcol, Franciszka i Roman Polk,
+Roman i Berta Szotek, rodziców, Bernard Mołdrzyk, rodziców, Wincentyna i Alfons Tkocz, Bronisława i Józef Zięba, rodziców z obu stron
+Hildegarda Kuźnik, Elfryda i Alojzy Pakura
+Szewczyk Wojciech, Piełka Jan, syn Mieczysław,
Marta Piełka, Maria i Stanisław Kuśka, syn Gerard,
zięć Henryk, Ks. Józef Zuber
+Albert Pustołka, synowie Mirosław i Aleksander
+Henryk Hyła, żona Helena, 7 rocznica śmierci,
dziadków z obu stron, Marta i Franciszek Piechaczek
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś
+Marianna i Józef Kiczyński, wnuk Damian, Scholastyka i Władysław Rynkiewicz, synowie: Aleksander, Jan, Stanisław, Henryk, wnuczka Natalia
+Krystyna Konieczny, z okazji Dnia Matki, mąż Leon, synowa Krystyna, Maria Nikel, mąż Ludwik
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia,
zięć Erwin
+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda
+Franciszek Motyka, na pamiątkę urodzin (Rasz)
Sobota – 28.05.2016r.
1/+Jan Wencka, Gertruda i Ernest Matuszczyk, Benedykt Winkler (Bog)
2/+Waleska Zieleźny, syn Justyn (Got)
12.3o Ślub: Banaś Tomasz - Skrzypiec Anna
14.oo Ślub: Lebioda Maciej - Wasztan Klaudia
17.oo 1/Apostolat
2/+Adamczyk Aniela, 1 rocznica śmierci
3/W intencji rocznego dziecka: Izabela Brzęczek

20.3o +Danuta Kabat, wnuki: Tomek i Kasia w 3 rocznicę
śmierci, zmarłych z rodzin: Kabat, Koliński, Nadolnik, Dereniewski
Poniedziałek – 30.05.2016r.
7.oo

+Łucja Adamczyk, w rocznicę śmierci, mąż Paweł,
rodzice Ludwik Drąszczyk, żona Marta, 2 synów
17.oo 1/+Oswald Ulman, 1 rocznica śmierci
2/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice i rodzeństwo(Bog)
Wtorek – 31.05.2016r.
Święto Nawiedzenia NMP
7.oo +Edward Pawlik, od siostry
17.oo 1/+Paweł Sobik,
2/+Marian Jurczyk
Środa – 01.06.2016r.

7.oo
8.3o

Za Ofiarodawców z Gotartowic
1/+Krystyna Kuczera (Bog)
2/+Oswald Ulman, rodzice
10.oo 1/+Alojzy Hartman, na pamiątkę urodzin (Bog)
2/+Lidia Lubszczyk, rodzice z obu stron
11.3o 1/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, syn Marian
2/+Danuta Kowalska, na pamiątkę urodzin
Błogosławieństwo rocznego dziecka : Maja BesztaBorowska
16.oo 1/+Jan Adamski, rodzice, siostra Anna, 2 braci pokrewieństwo Adamski i Budny
2/+Antoni Juraszczyk, żona Zofia

św. Justyna, męcz.

7.oo +Maria i Antoni Smołka, Alojzy Kroczek (Bog)
13.oo Ślub: Połeć Tomasz - Połeć Patrycja
17.oo 1/+Tomasz Szostek, w rocznicę śmierci
2/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata
Dronszczyk
Czwartek – 02.06.2016r.
7.oo

1/Wotywna – zamawiają Gotartowice
2/+Aniela Benisz, mąż Ryszard, rodzice
13.oo Ślub: Lemański Winicjusz - Pilch Ewelina
17.oo 1/+Jan Kampczyk, rodzice z obu stron, Helena Fudala
2/+Walter Matuszczyk, 6 rocznica śmierci, rodzice
z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia
i Jan Garbocz (Bog)
Piątek – 03.06.2016r.

Uroczystość NSPJ

7.oo

1/Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i świata
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz
członków Straży Honorowej NSPJ
2/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
3/+Helena Oleś, mąż Stanisław, rodziców z obu stron
17.oo MSZA ŚW. NA CMENTARZU
2/+Arnold Król, na pamiątkę urodzin

7.oo

Niedziela – 29 .05.2016r.

św. Jana Sarkandra,
prezb. i męcz.

Sobota – 04.06.2016r.

Niepokalanego Serca NMP

7.oo

1/Za parafian
2/Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za
grzechy swoje i świata całego
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Szymona Torbickiego z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o Boże Błogosławieństwo na dorosłe życie
17.oo 1/+Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta
i Józef Filipowscy
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Karola Żądło, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz z okazji 40 rocznicy urodzin
Niedziela – 05.06.2016r.
7.oo

8.3o

Odpust Parafialny

1/Od gradu w intencji Raszowca
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Teresy i Józefa Kuczera z Gotartowic, z podz. za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze TD
1/+Józef Mizgała, 10 rocznica śmierci
2/+Mirosław Maciończyk, Genowefa Burda, mąż
Wincenty, synowa Krystyna (Rasz)
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10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Janusza Barwiak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze, od żony, synów i synowych i wnuków
11.3o SUMA ODPUSTOWA – za parafian
16.oo 1/+Aniela Pomykoł
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa
Renaty i Jana Cichy, z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami
20.3o

Niedziela – 12.06.2016r.
7.oo

Poniedziałek – 06.06.2016r.
7.oo

1/+Feliks Pomykoł, rodzice Anna i Wiktor Kula,
za zmarłych z rodziny Pomykoł
2/+Bernard Garbocz, rodzice Wilhelm i Marta,
za zmarłych z rodziny Garbocz.
17.oo 1/+Anna Szotek, na pamiątkę urodzin, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć Ryszard
2/+Łucja Danyłko, 1 rocznica
Wtorek – 07.06.2016r.
7.oo +Edward Pawlik, od siostrzeńca Jerzego z rodziną
17.oo 1/+Alojzy Frelich, 2 rocznica śmierci i na pamiątkę
urodzin
2/+Erwin Piontek, 30 rocznica śmierci, żona Renata,
rodzice z obu stron (Bog)
Środa – 08.06.2016r.

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Ilony Wałach z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże Błogosławieństwo na dalsze lata TD
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy
2/+Edward Musioł
3/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodzice z obu
stron (Bog)

św. Jadwigi, królowej

7.oo

1/+Elżbieta Buchalik, na pamiątkę 100-urodzin, mąż
Józef
2/+Anna Gawliczek, mąż Józef (Got)
17.oo 1/+Maria i Alojzy Czerwiński (Bog)
2/+Krystyna Kuczera, rodzice
Czwartek – 09.06.2016r.

7.oo

1/+Roman Ciemięga, żona Stefania
2/+Adam Torebko, od siostry Lucyny
17.oo 1/+Elżbieta Wengerska, rodzice Gertruda i Paweł,
brat Marian
2/+Jan Wodniok, córka Ewa, Łucja i Emil Smołka,
Paweł i Maria Wodniok
Piątek – 10.06.2016r.
1/+Oskar Kafka, żona Maria
2+/Wiktor Matuszczyk, na pamiątkę urodzin
17.oo 1/Do NSPJ za + Roman Rduch (Got)
2/+Ernest Matuszczyk, żona Małgorzata, syn Ryszard - w rocznicę śmierci
3/+Edward Kocjan, rodzice z obu stron, brat Leon

1/Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny
2/+Anna Szymura, 2 mężów (Got)
8.3o 1/+Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej
i Stefan, Kunegunda Zawadzka, rodzice z obu stron
2/+Herbert i Gertruda Błaszczyk, od brata z rodziną
10.oo 1/+Jerzy Jurczyk, na pamiątkę urodzin, wnuczka
Sabina Jurczyk
2/+Paweł Kula, 22 rocznica (Got)
11.3o
16.oo +Stanisław Mizgała, 20 rocznica śmierci, żona Marianna, syn Józef, córka Elżbieta Sobik, zięć Henryk
Potyrcha
20.3o +Roman Szotek na pamiątkę urodzin
Poniedziałek – 13.06.2016r. św. Antoniego z Padwy,
prezb. i dK

7.oo
17.oo 1/+Stefan Ciszewski , 5 rocznica śmierci
2/+Jan i Aniela Abrachamczyk (Bog)
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Wtorek – 14.06.2016r.
7.oo

1/+Alojzy Pierchała
2/+Alojzy Śpiewok, żona Łucja, Alojzy Gruszczyk,
żona Zofia
17.oo 1/+Stanisława Piecuń, 1 rocznica śmierci
2/+Zofia Mandel, mąż Józef, wnuczka Barbara,
Franciszka Mandel, syn Józef, Alojzy Skupień, żona
Maria, Konstanty Liszka, żona Anna , syn Roman
Środa – 15.06.2016r.
7.oo 1/+Ks. Infułat Edward Tobola
17.oo +Jan Gawlas

7.oo

Sobota – 11.06.2016r.
7.oo

św. Barnaby, Apostoła

1/Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu
Agnieszki i Rafała Piskula, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla
syna Tomasza
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Władysława Pławeckiego z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze. TD
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Eugenii Boda z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami TD

bł. Michała Kozala,
bpa i męcz.

Czwartek – 16.06.2016r.
7.oo

1/+Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, dusze w
czyśćcu cierpiące
2/+Danuta Dziwoki, Augustyna i Paweł Nowrot, syn
Krystian, dusze w czyśćcu cierpiące
17.oo 1/+Ludwik Cofalik, żona Franciszka
2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodzice i dziadkowie
(Bog)
3/+Robert i Anna Gembalczyk, Regina i Albert Rugor, Róża Rugor (Got)
Piątek – 17.06.2016r.

św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zak.

7.oo Za żywych członków Różańca św.
17.oo 1/+Marta i Robert Korduła , 2 synów
2/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców i rodzeństwo
3/+Alojzy Marczyk, rodzice z obu stron, Alfred
i Anna Marczyk, Otylia i Jan Podleśny
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2/+Albert Bernacki, żona Marta, rodzice, Teodor
Urbanek, żona Waleska, rodzice
3/+Felicyta Oleś, Jan Kukułka

Sobota – 18.06.2016r.
7.oo

11.oo
12.oo
13.oo
14.oo
17.oo

Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Moniki i Lesława Toszek, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Ślub: Janus Sławomir - Leipelt Anna
Ślub: Dworok Kamil - Juśkowiak Ewa
Ślub: Tokarski Tomasz - Fałkowska Magdalena
Ślub: Tomasz Krosta - Katarzyna Mikulska
1/+Adam Hudek
2/+Małgorzta Zimończyk, mąż Roman
3/+Łucja Śmiatek, 25 rocznica śmierci, mąż Henryk,
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,
Zofia i Jan Garbocz (Bog)
Niedziela – 19.06.2016r.

7.oo
8.3o

10.oo

11.3o
13.oo

14.15
16.oo

+Stanisław Lasek, od rodziny Pławecki
1/+Alfred Kula w rocznicę śmierci, żona Helena
2/+Krzysztof Rychter, siostra Grażyna, Henryk Moskaluk
1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny,
za zmarłych z rodzin Korduła i Budny
2/+Ireneusz Kapek 10 rocznica śmierci.
+Kazimierz Ulrich
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Alojzy Stajer, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz o Boże Błogosławieństwo dla dzieci
z rodzinami TD
Chrzty i Roczki
1/+Stanisław Cincio, 6 rocznica śmierci (Got)
2/+Alojzy Konka, 16 rocznica śmierci, żona Aniela

20.3o
Poniedziałek – 20.06.2016r.
7.oo

1/+Zygfryd Merkel, 40 rocznica śmierci, żona Regina
2/+Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia
(Bog)
17.oo 1/+Alfred Konsek 21 rocznica śmierci, wnuczka
Sonia Trybuś, rodzice Antoni i Gertruda Konsek,
teściowie Leon i Maria Malina
2/+Paweł Szulik, 15 rocznica śmierci (Kop)
Wtorek – 21.06.2016r.

św. Alojzego Gonzagi, zak.

7.oo +Alojzy Ostrzołek
17.oo 1/+Ryszard Buchalik ,na pamiątkę urodzin, rodzice
Marta i Fryderyk, bracia Alfred i Reinhold, Henryk
Polok, córka Danuta
2/+Henryk Werber, synowie: Stanisław i Janusz,
rodzice z obu stron (Bog)
Środa – 22.06.2016r.
7.oo

1/+Marta Oleś, 15 rocznica śmierci, mąż Gerard, zięć
Ignacy, rodzice (Bog)
2/+Stanisław Witala, córka Ewa
11.3o Ślub: Rafał Bugajny - Joanna Ciszewska
17.oo 1/+Bronisław Boda, 3 rocznica śmierci
2/+Roman i Alojzy Zniszczoł, Helena Zniszczoł
Czwartek – 23.06.2016r.

7.oo

1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław Goworowski, żona Marianna (Got)
2/+Jan Nowak z okazji Dnia Ojca.
17.oo 1/+Gertruda Błaszczyk, na pamiątkę urodzin

Piątek – 24.06.2016r.
7.oo

Uroczystość Narodzenia
Św. Jana Chrzciciela

1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, synowa Małgorzata
2/+Zofia Ogierman, 10 rocznica śmierci, rodziców
obu stron, Dominika Ogierman (Bog)
17.oo Msza św. wspólna:
+Antoni Gajda i Dionizy Maciończyk
+Stanisław Sobik, Jan Oleś, Ryszard Werber, żona
Monika, Franciszek Sobik, żona Teresa, za zmarłych
z rodziny
+Danuta Oleś, rodzice Gertruda i Walenty Szymura,
Józef Oleś
+Wiesław Dolny, Emil Zacher, Emil Dziwoki, Stanisław Kempczyński
+Marta Przeliorz, mąż Walenty
+Franciszek Korduła
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gonsiorkiewicz, Jerzy Zieleźny, Wincenty Skrzypiec - z okazji Dnia Ojca od dzieci
+Aniela Adamczyk, na pamiątkę urodzin, mąż Zbigniew, Gertruda i Paweł Lampart, Małgorzata i Alojzy Mazur (Bog)
+Dominik Matuszczyk, żona Berta, syn Paweł, córki:
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron (Got)
+Wincenty Senderowicz, żona Marta, rodzice z obu
stron
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef
+Jerzy Kaczmarczyk, Leon Gajda
+Zenon Pałka, syn Janusz
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodzice z obu stron
+Szewczyk Wojciech, Jan Piełka, syn Mieczysław,
Marta Piełka, Maria i Stanisław Kuśka, syn Gerard,
zięć Henryk, ks. Józef Zuber
+Jan Piotrowski, rodzice z obu stron (Got)
+Zofia Kula, w rocznicę śmierci, mąż Rufin, zięć
Zygmunt Torbicki
+Józef Pierchała, żona Eufemia
+Marianna i Józef Kiczyński, wnuk Damian, Scholastyka i Władysław Rynkiewicz, synowie: Aleksander, Jan, Stanisław i Henryk, wnuczka Natalia
+Zofia Sobik, mąż Brunon, rodzice z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące (Got)
+Krystyna Piecha, 3 rocznica śmierci (Got)
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna,
mąż Wilhelm, syn Łukasz, Józef Wiaterek 2 żony
dziadków z obu stron (Got)
+Szczepan Konsek, rodziców, siostra Irena, brat
Konrad, Eleonora Krakowczyk, mąż Karol, Kazimierz Buch, Bronisław Sasiela, za zmarłych z rodziny Merta i z pokrewieństwa
+Anna Mura mąż Emil, rodziców i dziadków z obu
stron, córka Róża Niesłańczyk, wnuk Janusz, za
zmarłych sąsiadów i kapłanów
+Matthias Błażewicz, od rodziny Matuszczyk
+Gertruda i Joachim Mazur, Bronisława Mazur,
2 mężów, Marianna i Paweł Duda, Stanisława i Piotr
Suchocki, Apolonia i Antoni Suchocki
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+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd,
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf Piechula, rodzice, Cecylia Welcel, mąż Alojzy, Katarzyna
Wies, dusze w czyśćcu cierpiące
+Marta Szymura, mąż Stanisław (Bog)
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maksymilian Pawliczek, Maria i Marcin Nowak, 2 synów, 2 synowe, Janina i Stanisław Staszczyk, rodziców, teściów, Leszek i Maryla Hernas, Irena Kotowska
+Czesław Kasprowicz, 33 rocznica śmierci, rodzice z
obu stron
+Paweł Sobik, na pamiątkę urodzin (Got)
+Franciszek Oleś, 2 żony, synowie Józef i Hieronim,
synowa Gertruda
+Gertruda Zając mąż Zygfryd, Apolonia Łaszczewska, mąż Stanisław, rodziców, dziadków z obu stron,
zmarłych z rodzin: Łaszczewski, Zając, Świder, Lisiak, Stanisław Lisiak, żona Jadwiga za zmarłych rodzin Figas, Soblik, Nowicki, Raczkowski, Pych, za
zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów, Zygfryd Zając
na pamiątkę śmierci
+Zygmunt i Zofia Orszulik, rodziców, brat Roman,
Lucjan Bombik, rodziców, Jan Kuśka, Leopold Szymura, żona Franciszka, 2 córki Elżbieta i Anna, syn
Walenty, pokrewieństwo: Orszulikowe, Szymurowe,
Rojkowe
+Ernest Zniszczoł, 37 rocznica śmierci, żona Maria,
zięć Alfred, Robert Przeliorz, żona Gertruda
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
+Stanisław Konsek
+Stefan Hajduk
+Anna Kanip , mąż Józef, rodziców z obu stron
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty
+Zdzisław Marszołek, 20 rocznica śmierci, rodziców,
Franciszek Waliczek, żona Marta, syn Józef, Ernest
Kula, żona Maria (Bog)
+Stefan Hartman, żona Maria, rodzice z obu stron
+Anna i Ludwik Kozielski, synowie: Ernest, Stanisław i Alfons
+Józef Malina, 2 żony, zięć Kazimierz, rodzice (Bog)
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga, Walenty Mucha, żona Genowefa, Józef Szymura, żona
Maria, rodzice (Got)
+Jan Ulman (Bog)
+Antoni Stec, żona Gertruda
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda
+Paweł i Paulina Garbocz, Leon i Salomea Śpiewok,
córka Anna
+Alojzy Sobik, Rudolf i Pelagia Sobik, Emil i Berta
Kuśka
+Bernadeta Nowak, na pamiątkę urodzin
+Paweł i Paulina Garbocz, Leon i Salomea Śpiewok,
córka Anna
+Aniela Klamet , mąż Jan, Jerzy Grenadier
+Klara Jurochnik, mąż Ernst, wnuk Robert, rodziców
i rodzeństwo
+Jadwiga Król, mąż Antoni, syn Arnold, rodziców i
rodzeństwo
+Anna Szymura, Franciszek, rodziców (Got)

Sobota – 25.06.2016r.
7.oo

12.oo

14.oo
15.oo
17.oo

1/ +Stanisław Machowski, 5 rocznica śmierci
2/+Józef Rozkoszek, Franciszka Podleśny mąż Alojzy (Got)
Msza św. z okazji 115 rocznicy istnienia OSP Gotartowice – zostanie odprawiona na placu OSP w Gotartowicach
Msza św. w intencji rocznego dziecka: Oksana Wojnar, oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny
Msza św. za zmarłych i żywych członków rodziny
Klaniek
1/+Stanisław Kuna, 1 rocznica śmierci
2/+Roman Zimończyk 7 rocznica śmierci, żona Małgorzata, rodziców i teściów (Bog)
3/+Rufin Pawlak, 15 rocznica śmierci (Bog)
Niedziela – 26.06.2016r.

7.oo
8.3o

Msza św. od gradu Gotartowice (święcenie świec)
1/+Aniela Gomółka, 6 rocznica śmierci (Got)
2/+Katarzyna Zawadzki, mąż Jan (Rasz)
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin,
Stefan Kocyba, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze. TD
11.3o 1/+Mieczysław Frąckiewicz, na pamiątkę urodzin
2/+Adam Cywiński, 5 rocznica śmierci
16.oo 1/+ Henryk Gembalczyk, 5 rocznica śmierci
2/+Józef Kuśka (Rasz)
20.3o 1/+Alojzy Szymura, 30 rocznica śmierci, rodzice (Got)
2/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Stefan i Anna
Dyczka
Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

Kronika parafialna
Chrzty:
Filip Leszczyński, Amelia Kulig, Wiktor Drzęźla, Jagoda
Lignowska, Mikołaj Sowiński, Jakub Kruczkowski, Kacper
Majer, Mateusz Prokop, Daria Nastulla, Bartosz Szczechowiak, Weronika Matyjach, Kacper Gojny, Weronika Kempny, Martyna Śleziak, Paulina Turek, Fryderyk Srokol, Fabian Gruz, Oskar Znajszły, Emilia Gembalczyk, Rafał Majerczak, Sandra Adamiec
Śluby:
Kłos Kamil – Niesłańczyk Sabina
Stelliga Grzegorz – Kusz Barbara
Mrozek Jarosław – Cheba Agata
Brzozowski Jacek – Michalska Martyna
Smozik Michał – Sojka Marta
Pogrzeby:
+Buchalik Zuzanna
+Weis Henryk
+Stolorz Łucja
+Pietrzak Czesław
+Stypuła Antonina
+Torebko Adam
+Studnik Klemens

Noworodek
14.08.1957 – 24.02.2016
05.04.1925 – 26.02.2016
07.12.1946 – 28.02.2016
Noworodek
20.02.1959 – 29.02.2016
12.07.1927 – 05.03.2016
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+Głombica Maria
+Gembalczyk
- Muszyńska Wanda
+Błaszczyk Herbert
+Przeliorz Tadeusz
+Piątek Bronisława
+Babina Maria
+Klepek Elżbieta
+Krzysztoforski Waldemar
+Merta Teresa
+Bodio Gertruda
+Kolarczyk Jerzy
+Książek Gerard
+Pawlik Edward

09.08.1928 – 07.03.2016
26.04.1934 – 12.03.2016
15.07.1942 – 19.03.2016
29.02.1932 – 20.03.2016
08.09.1927 – 22.03.2016
04.05.1930 – 25.03.2016
24.10.1935 – 26.03.2016
02.10.1962 – 24.03.2016
16.10.1913 – 30.03.2016
23.09.1929 – 07.04.2016
11.04.1955 – 13.04.2016
23.09.1940 – 15.04.2016
28.10.1931 – 20.04.2016

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Maj
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano
ich niezbędny wkład w życie społeczne.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w
rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania
różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Czerwiec
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w
wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze
i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością
Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają
pełnić.

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 planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego
Sakrament chrztu
udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca 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 odbywa 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

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 26 czerwca 2016 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze czerwcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 10 czerwca 2016 r.
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Wigilia Paschalna
Liturgia Wielkiej Soboty składała się z czterech
części: obrzędu światła, liturgii słowa, liturgii
chrzcielnej oraz liturgii eucharystycznej. Na zakończenie w procesji rezurekcyjnej uroczyście
ogłoszono, że Chrystus zmartwychwstał i żyje!

Obrzęd światła – poświęcenie ognia i przygotowanie paschału

Obrzęd światła – procesja z paschałem do świątyni

Konwent Wielkanocny
We wtorek w oktawie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
Pańskiego księża pracujący w dekanacie boguszowickim
spotkali się na tzw. konwencie wielkanocnym. W tym roku
konwent odbył się w parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Uroczystej Eucharystii przewodniczył
ks. Dziekan Tadeusz Stachoń.

.
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30 lat kapłaństwa
Księdza Proboszcza
Dziękczynne Te Deum laudamus mogliśmy wyśpiewać wraz z naszym ks. Proboszczem
Krzysztofem Błotko, który w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego dziękował Panu Bogu
za 30 lat kapłańskiej posługi.

Życzenia Jubilatowi składa ks. Prałat Rudolf Brom

Dni skupienia kapłanów
rocznika 1986

.

serce ewangelii 35

Bierzmowanie 2016
W środę 30 marca podczas Mszy św.
o godz. 17.oo Sakrament Bierzmowania
z rąk ks. Biskupa Marka Szkudło przyjęła
młodzież naszej parafii oraz parafii pw. Bożego Ciała z Jankowic Rybnickich.

.

Uroczysta kolacja z Ks. Biskupem

Spotkanie
Rady Parafialnej
W niedzielę 10 kwietnia o godz. 17.oo
miało miejsce kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Przed Nami Małżeństwo

W dniach 2- 3 kwietnia br. w naszej parafii
odbyła się kolejna edycja kursu dla narzeczonych „Przed Nami Małżeństwo”.
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Nowi ministranci
W czwartek 3 marca br. nasza parafialna wspólnota
ministrantów powiększyła się o kolejne 4 osoby. Do
sześciu kandydatów dołączyli: Maciej Przybyła (kl. III),
Dominik Maciończyk (kl. VI), Michał Palarz (kl. VI) i
Przemysław Sobik (kl. VI).
— czytaj str. 13

Rodziny Szensztackie

.

W czwartek 17 marca podczas Mszy św. wieczornej
miało miejsce spotkanie kręgów Rodzin Szensztackich
połączone z uroczystym przyjęciem obrazu MB Trzykroć Przedziwnej do wspólnot rodzinnych.
— czytaj str. 15

Spotkanie Grupy Biblijnej

Kolejne spotkanie Grupy Biblijnej miało miejsce
11 marca na probostwie.

Spotkanie Grupy Pielgrzym
W czwartek 17 marca po Mszy św. wieczornej w
Domu Parafialnym spotkała się „Grupa Pielgrzym”
(na zdjęciu obok)

Z kącika gospodarczego
W ostatnich tygodniach nasze działania gospodarcze
skupiły się na nowej posadzce w prezbiterium i zamontowaniu nowego ołtarza.
— czytaj str. 5
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