
 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 
ROK XXV + WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016 + NR 220 

Młodzież Archidiecezji Tours z środkowej Francji, którą gościły rodziny naszej parafii w tygodniu 
poprzedzającym ŚDM w ramach Dni w Diecezjach, przed katowicką archikatedrą.  

                

      Światowe Dni               Dożynki 2016            Nabożeństwa 
         Młodzieży                                                        różańcowe 
             
                                                                                  
                                    
        
                     

 

W tygodniu poprzedzającym ŚDM 
w Krakowie, w ramach Dni w 
Diecezjach u rodzin naszej parafii 
przebywała 57 osobowa grupa 
młodzieży z Archidiecezji Tours 
wraz ze swoim ks. Arcybiskupem 
Bernardem-Nicolasem Aubertinem.    

 – czytaj str.  12 – 14  

Zapraszamy wszystkich parafian 
do udziału w październikowych 
nabożeństwach różańcowych.  
Za pośrednictwem Maryi Królowej 
Pokoju wypraszajmy dla nas  
i całego świata potrzebne łaski. 

KRÓLOWO RÓŻAŃCA 

ŚWIĘTEGO, MÓDL SIĘ ZA NAMI! 

Podziękowanie za tegoroczne 
plony miało miejsce w niedzielę 
11 września podczas Mszy św. o 
godz. 11.30, którą tradycyjnie 
poprzedził korowód dożynkowy 
dzielnic Gotartowice i 
Boguszowice. Po południu na 
Farskim Ogrodzie, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, odbył się 
festyn dożynkowy, który tłumnie 
zgromadził naszych parafian. 
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Światowe Dni  
Młodzieży 2016 

Od czwartku 21 lipca do poniedziałku 25 
lipca gościliśmy w naszej parafii 57 oso-
bową grupę młodzieży z Archidiecezji 
Tours w ramach Dni w Diecezjach po-
przedzających Światowe Dni Młodzieży. 

 
Powitanie gości po przyjeździe do naszej parafii 

 
Pierwsze kroki młodzi skierowali do naszej świątyni 

 
Młodzieży towarzyszyło 3 księży i 5 kleryków 

 
Młodzież przed Bazyliką p.w. Św. Antoniego 

 

oraz na rybnickim Rynku 

 

Diakonia muzyczna dbała o oprawę muzyczną Mszy św. 
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Integrująca zabawa na Farskim Ogrodzie 

 
 

 
Msza św. na zakończenie pobytu w naszej parafii, 

którą sprawował ks. Abp Bernard-Nicolas Aubertin  

 

Grupa francuska na Jasnej Górze w Częstochowie 

 
Słoneczna pogoda sprzyjała spotkaniom  

na Farskim Ogrodzie 

 
Wspólna niedzielna Eucharystia 

 

 

 
Drogi Księże Krzysztofie,   
 
dziękuję za przyjęcie mnie na probostwie, a także za 
przyjęcie młodych diecezji Tours przez rodziny parafii.  
Wszyscy nosimy wyjątkowe wspomnienie z Rybnika. 
Zapewniam o braterskiej  życzliwości. 
 
                             Abp Bernard-Nicolas Aubertin O. Cist 
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Dożynki 2016 
Tradycyjny korowód dożynkowy dzielnic Gotartowice i Boguszowice poprzedził uroczystą Mszę św. 
dziękczynną za tegoroczne plony. 

 
  

 

 
Wspólne zdjęcie naszych rodzin oraz gości na zakończenie poniedziałkowej Eucharystii 
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Festyn dożynkowy 
W niedzielne popołudnie 11 września w scenerii 
Farskiego Ogrodu była okazja do wspólnej zabawy 
na festynie dożynkowym. 
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Pogrzeb  

ks. Janusza Frelicha 

30 sierpnia miały miejsce w naszej parafii 
ceremonie pogrzebowe ks. Janusza Fre-
licha, emerytowanego proboszcza parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Roju. Ceremoniom przewodniczył  
ks. Biskup Marek Szkudło. 

 

 

 

 

Pogrzeb śp. Cezarego 
Kaczmarczyka 

W piątek 26 sierpnia odszedł do Pana w 
51 roku życia śp. Cezary Maciej Kacz-
marczyk. Jego pogrzeb miał miejsce w 
poniedziałek 29 sierpnia.  

   

 
 

 
Śp. ks. Janusz Frelich spoczął na naszym parafialnym cmentarzu 
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Wakacje, wakacje i już po wakacjach. 
Wdzięczni Bogu za miniony czas dokonujemy 
kolejnej refleksji nad tym, co przeżyliśmy w 
ostatnich miesiącach, co było naszą radością, 
osobistym trudem bądź też bolesnym do-
świadczeniem krzyża.  

Z pewnością na pierwszy plan duchowych prze-
żyć wysuwają się Światowe Dni Młodzieży przeży-
wane w skali całego świata, kościoła w Polsce, Archi-
diecezji a przede wszystkim w naszej parafii. Zapo-
wiedzią tych ważnych dni była już wcześniejsza obec-
ność (8 maja br.) w naszej wspólnocie  biskupa  Jeana 
– Luisa Balsa z francuskiej  diecezji Viviers. W mie-
siącu lipcu w ramach ŚDM odwiedził nas arcybiskup 
Bernard-Nicolas Aubertin z Tours na czele z 56 
osobową grupą młodych Francuzów. Jako parafianie 
byliśmy przygotowani na wielokrotnie większą ilość 
gości, dlatego trudno było niektórym rodzinom zrezy-
gnować z przyjmowania pielgrzymów pod swój go-
ścinny dach.  Serdecznie dziękuję księdzu Tomaszowi 
za opiekę nad naszymi gośćmi, wśród których był 
ksiądz arcybiskup oraz kilku kapłanów i kleryków 
francuskich. Bóg zapłać tym wszystkim parafianom, 
którzy otwarli swoje domy i serca dla gości z Francji  
i z radością oraz młodzieńczym  entuzjazmem poma-
gali przeprowadzić to ważne przedsięwzięcie. Osobi-
ście dziękuję również za bezinteresowną pomoc  Tłu-
maczowi Przysięgłemu Języka Francuskiego - pani 
mgr Grażynie Kuli-Kobiałko. Więcej szczegółów o 
„naszych ŚDM” opisuje w innym miejscu „Serca 
Ewangelii”  ksiądz Tomasz Stolarski.  

W temat wakacji wpisały się jak co roku nasze 
kolonie charytatywne i wyjazd ministrantów do Białki 
Tatrzańskiej. Pani Ani Sarna dziękujemy za wielolet-
nią życzliwość wobec naszych dzieci a wszystkim 
organizatorom na czele z panią Kornelią Mokry oraz 
osobom wspierającym to dzieło mówimy serdeczne 
Bóg Zapłać. W miesiącu sierpniu przeżyliśmy dwie 
szczególne uroczystości pogrzebowe, o których  
wspominam ze względu na to, że po wielu latach od 
śmierci księdza infułata na naszym cmentarzu został 
pochowany kolejny kapłan. Jest nim  śp.   ks. Janusz 
Frelich, emerytowany proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża św. w Roju, który przeżył 80 lat, z czego 57 w 
Chrystusowym kapłaństwie. Jego pogrzeb odbył się 

we wtorek 30 sierpnia. Dzień wcześniej przeżyliśmy 
podniosłą uroczystość pogrzebową, oddając ostatnią 
posługę druhowi Maćkowi, czyli panu Cezaremu 
Kaczmarczykowi, dyrektorowi Domu Kultury w Bo-
guszowicach. Jego postać była przez wielu z nas do-
skonale znana. Bogu powierzamy tych zmarłych  
w naszych modlitwach, a wszystkim uczestnikom two-
rzącym klimat tych  niecodziennych uroczystości, 
szczególnie kapłanom i harcerzom serdecznie dzię-
kujemy. Po raz pierwszy przeżyliśmy Dożynki Para-
fialne i związany z nimi Festyn Farski bez pana Ce-
zarego. Tym bardziej dziękuję wszystkim – naszym 
lokalnym i dzielnicowym władzom, harcerzom, go-
spodarzom, Domowi Kultury, Pani Mireli, wszystkim 
śpiewającym i tańczącym, sponsorom, obecnym go-
ściom i  zaangażowanym  w podtrzymaniu pięknych 
tradycji tego  dnia.  

Do radosnych przeżyć minionych tygodni należa-
ła również piękna uroczystość jubileuszowa naszych 
Sióstr Urszulanek Marii Danuty Benisz i Marii Ju-
styny Oleś, które 4 września dziękowały Bogu za 25 
lat  profesji zakonnej.  Najlepszym duchowym prezen-
tem jaki otrzymały te siostry jest fakt, że siostra Ma-
ria Vianneja i  kleryk  Łukasz Torbicki, idąc śladem 
swoich starszych koleżanek w tych dniach złożyli 
również swoje Śluby Wieczyste. Niech Bóg im błogo-
sławi.   

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

Pożegnanie Pani Eugenii Kocjan 
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Chcę podziękować w tym miejscu za wieloletnią 
pomoc w naszych sprawach kuchennych pani Eugenii 
Kocjan. Robienie zakupów i przygotowanie posiłków 
dla domowników probostwa związane jest z pokorną  
i dyskretną  służbą. Tak przynajmniej jest na naszej 
„farze”. Pani Gienia była właściwą osobą na właści-
wym miejscu. Z serca Jej dziękuję i życzę wiele 
zdrowia. Pani Urszuli Dronszczyk jestem wdzięczny 
za wskazanie i zachętę Tej osoby (przed 12 laty)  do 
pomocy na probostwie.  

Wraz z miesiącem wrześniem rozpoczęliśmy no-
wy  rok szkolny ogarniając naszą miłością i cierpliwo-
ścią wszystkich najmłodszych. I może warto przypo-
mnieć sobie stare zasady, że uczeń ma się uczyć  
i wiedzieć, nauczyciel  nauczyć i wymagać, a rodzi-
ce w tym wszystkim wspomagać nauczyciela.   Za-
praszamy na czwartkową Mszę św. szkolną o godz. 
17.oo. Zespołowi Szkół nr 6 dziękuję za zaproszenie 
do współpracy i opieki duszpasterskiej, na którą jestem 
zawsze gotów. Niech Pan Bóg błogosławi naszym 
dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom we 
wszystkich  naszych placówkach oświatowych. 

Chociaż mamy za sobą czas wakacji i urlopów 
nie może zabraknąć tradycyjnego podsumowania 
wykonanych prac i przeprowadzonych drobnych 
inwestycji na terenie parafii. Należą do nich między 
innymi: 

1/ Zlecenie firmie F.P.H. „PEKO” pielęgnacji i wy-
cinki drzew zgodnie z pozyskanymi zezwoleniami. 
(Firma dokonała w myśl umowy oceny fito-sanitarnej 
stanu drzew z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa).  

2/ Wykonanie wykopów i zainstalowanie nowego 
rurociągu doprowadzającego  wodę do kościoła. 

(Dyrekcji, kie-
rownictwu i 

pracownikom 
Przedsiębior-

stwa  Wodocią-
gów i Kanaliza-
cji w Rybniku 
dziękujemy za 
szybkie i spraw-
ne działanie 
przy przebudo-
wie wodociągu.)  

 

 

3/ Naprawa urządzeń sanitarnych z wymianą 
uszkodzonych elementów na terenie Domu Parafialne-
go (pan Hubert Figas). 

4/ Wykonanie dodatkowych szaf w pomieszczeniach 
archiwum parafialnego w dolnej części Domu. Prze-
wiezienie ze Starej Fary materiałów archiwalnych i 
umieszczenie ich w nowych szafach. (Dziękujemy za 
bezinteresowne zaangażowanie w te prace ks. wikare-
go Krzysztofa i pana Huberta). 

5/ Drobne naprawy w Domu pogrzebowym i po-
prawki budowlane na terenie Domu Parafialnego  (pan 
Hubert). 

6/ Pomalowanie dolnych pomieszczeń Domu Para-
fialnego (po wyprowadzce przedszkola) oraz kuchni 
farskiej z przylegającymi  pomieszczeniami. 

7/ Uporządkowanie terenu przy Starej Farze po 
pierwszym etapie pielęgnacji drzew (Hubert Figas  
i Kazimierz Kuczera). 

8/ Naprawa ławek na farskim ogrodzie (pan Hubert) 

9/ Rozpoczęcie prac związanych z instalacją siedzeń 
dla służby liturgicznej w naszym prezbiterium. 
Kontynuacja prac rzeźbiarsko-stolarskich na tere-
nie firmy artystycznej państwa Kłosek w Buczkowi-
cach. (Każdy najmniejszy odcinek sedilii wymaga 
osobnego pomiaru i dostosowania do nieregularnej 
przestrzeni. Spodziewamy się instalacji całości baro-
kowych sedilii na przełomie września i października). 

      

 
Pielęgnacja drzew na obiektach parafialnych 

 
Nowy wodociąg do kościoła 
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Z serca dziękuję wszystkim tworzącym naszą du-
chową wspólnotę oraz wspierającym nasze działania 
gospodarcze. Dziękuję za każdy przejaw życzliwości 
wyrażonej słowem (również w czasie naszych urodzin 
Ks. Krzysztofa i mojej skromnej osoby w dniu  2 i 3 
sierpnia) i modlitwą oraz wsparcie materialne. W sercu 
nosimy osoby chore i w podeszłym wieku, polecając 
ich Bogu za wstawiennictwem świętych z naszych 
kościelnych witraży.  

Na wszystko co jest przed nami z Bożym błogo-
sławieństwem  

                 Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz. 

  

Zachęcamy do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu 
pogłębienia własnej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

PORZĄDEK DNIA PROBOSZCZA Z ARS  
I JEGO ŻYCIE WEWNĘTRZNE – c.d. 

Niepodobieństwem było dla Proboszcza z Ars, by 
gdziekolwiek ukazawszy się mógł uniknąć natychmiastowe-
go otoczenia go przez tłumy. Chodzono za nim w ślad - 
świadczy Brat Atanazy - towarzyszono mu nawet do cho-
rych. Kapłani błagali go jak o łaskę, by pozwolił im towa-
rzyszyć sobie do łoża chorych, gdyż szukali w tym dla siebie 
zbudowania i nauki. Ks. Tailhades, który dwukrotnie miał 
szczęście widzieć, jak ks. Vianney udzielał ostatnich Sakra-
mentów, zeznaje, że nie słyszał nigdy, by kto mówił o życiu 
przyszłym z taką wiarą i z takim przekonaniem, jak on; zda-
wało się, iż widział własnymi oczyma to, o czym mówił. 
Pocieszał biednych chorych i ożywiał w nich ufność. Nic 
przeto dziwnego, że umierający pragnęli skonać na jego 
ręku. 

Gdy wychodził od chorych, również czekały nań tłu-
my. Czyż nie wiedziano, iż miał pełne kieszenie koronek, 
krzyżyków i medalików?!... Jakąż radość sprawiała otrzy-
mana z jego rąk pamiątka!... Toteż widziano tych samych 
ludzi klękających po kilka razy, aby nie tylko kilkakrotnie 
otrzymać błogosławieństwo, lecz i większą ilość pamiątek. 

Zawdzięczając tym fortelom, które zresztą bynajmniej 
nie uchodziły uwagi świętego, udało się pewnej dziewczyn-
ce z Lyonu zebrać całe skarby. Przyjechała na trzy dni do 
Ars i przy każdej sposobności wyciągała rączki do Probosz-
cza. Trzeciego dnia - opowiadała później sama - wręczył mi 
krzyżyk, a potem medalik, mówiąc: - Maleńka, to już będzie 
razem siedemnaście!... Zliczyłam dokładnie i przekonałam 
się, że istotnie w ciągu tych trzech dni otrzymałam siedem-
naście medalików... 

Zapasy Świętego, jak łatwo się domyśleć, szybko wy-
czerpywały się. Lecz troska o dostarczenie nowych nie nale-
żała do niego: tym zajmowali się hojni pątnicy. Dwaj bracia 
Lemanno'owie, nawróceni żydzi, których ksiądz Vianney 
przyjął serdecznie, zwrócili się jeszcze raz do niego, gdy 
mieli już opuścić Ars. Przewielebny księże Proboszczu - 
rzekli - choć już nam ksiądz Proboszcz podarował medaliki, 
lecz chcielibyśmy jeszcze coś więcej dostać. 

Uśmiechnął się Święty i zauważywszy kramarkę, sto-
jącą na progu sklepiku, powiedział do niej: Proszę mi przy-
nieść gros medalików. Gdy medaliki przyniesiono, pobłogo-
sławił je, dał garść Lemann'om, a zwracając się do kramarki 
rzekł: Każcie sobie zapłacić za nie temu, komu zechcecie. 
Kramarka czując się szczęśliwą z klienteli swego pasterza, 
skłoniła się uprzejmie: znać miała już doświadczenie, że nic 
na tej transakcji nie straci. 

Odwiedzanie chorych, jeśli nie było wypadków na-
głych, bardzo często poprzedzone było innymi odwiedzina-
mi - u dzieci w domu Opatrzności. Gdy od końca września 
1853 roku część domu przylegająca do kaplicy stała się 
mieszkaniem księdza Toccanier i przyjezdnych kapłanów, 
Proboszcz z Ars nie opuścił nigdy wizyty u swych kocha-
nych misjonarzy, swych kolegów, jak ich poufale nazywał. 
Zjawiał się u nich pod koniec śniadania, i patrząc jak zajada-
li smaczne owoce, których sam przez umartwienie stale 
sobie odmawiał, stał oparty o drzwi i przez cały czas prawie 
sam mówił, by nie dopuścić drugich do wypowiedzenia 
jakiegoś pochlebnego dlań słowa. Był miły w obejściu, 
wesoły, czasem przekomarzał się z lekka. Jedynym zbyt-
kiem, na jaki sobie od czasu do czasu na tych wizytach 
pozwalał, była odrobina kawy, a i tę pił bez cukru. Po połu-
dniu znów wracał ksiądz Vianney do kościoła. Klęcząc na 
posadzce, przed wielkim ołtarzem, odmawiał Nieszpory  
i Kompletę, po czym szedł natychmiast do biednych grzesz-
ników. 

 
Malowanie dolnych pomieszczeń Domu Parafialnego 

Proboszcz  z  Ars (42) 
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Mniej więcej do godziny piątej spowiadał kobiety i po 
krótkiej, pięciominutowej przerwie zamykał się w zakrystii, 
gdzie słuchał spowiedzi mężczyzn do godziny wpół do 
ósmej. Potem szedł na ambonę, by odmówić koronkę o 
Niepokalanym Poczęciu i wieczorne pacierze. Następnie 
przyjmował na plebanii jeszcze szereg osób: misjonarzy, 
braci zakonnych, kapłanów, lub przybyłe znaczniejsze oso-
by świeckie; a ze wszystkimi rozmawiał bardzo uprzejmie. 
Potem zamykał się sam w pokoju. Sądzić należy, że i w 
nocy znów większą część czasu spędzał na modlitwie. 

Mimo wielkiego znużenia, odmawiał jutrznię i Laudesy 
na dzień następny51, a potem jeszcze czytał parę stronic 
ulubionej książki, Żywotów Świętych. A jakiegoż trzeba było 
z jego strony bohaterstwa każdego wieczora, by dokończyć 
czytanie! Częstokroć - opowiada Brat Atanazy - był tak 
zmęczony, iż z trudnością mógł wejść na schody. Nieraz 
widziałem, jak upadał na ścianę - i żartował jeszcze ze swe-
go osłabienia, czyniąc aluzję do złośliwych słów kiedyś 
przez kogoś wypowiedzianych o nim: A co, dobrze się dziś 
powiódł handelek staremu okpiszowi?... 

Przypuszczano, że nie więcej jak trzy 
godziny spędzał w łóżku. Kiedyż spał? - 
pytał sam siebie pewien zacny mieszka-
niec Ars. - Widziało się go zawsze na no-
gach. W oknie jego stale widać było świa-
tło - Bo też na całą noc zostawiał i świecę 
zapaloną, by zawsze mógł spoglądać na 
obrazy świętych, zawieszone na ścianie 
jego pokoju. Gdy nie śpię - mówił - chętnie 
patrzę na moje obrazy. Gdy po zaśnięciu 
znów się obudził, zaledwie oczy otworzył, 
w tej chwili zwracał je w stronę obrazów. 
Jestem w towarzystwie świętych - obja-
śniał hr. des Garets. W nocy, gdy się obu-
dzę, zdaje mi się, że oni na mnie patrzą i 
mówią mi: - Co to, leniwcze, śpisz, a my-
śmy ten czas spędzili na czuwaniu  
i modlitwie do Boga. 

O czym jednak nigdy nie mówił, to o 
cierpieniach, które każdej nocy znosił. Był przedenerwowa-
ny, wskutek wyczerpującej pracy dnia całego, toteż gdy legł 
na swym ubogim tapczanie, trawiła go gorączka, a kaszel 
zmuszał do podnoszenia się kilka razy na godzinę. A mimo 
to, skoro nadeszła chwila wyznaczona przezeń na powrót do 
kościoła wstawał z twardego posłania i znowu podejmował 
niekończącą się nigdy świętą pracę.  Jednym z dziwów tego 
życia, poświęconego całkowicie na usługi bliźnich, było to, 
że mimo ciągłego zgiełku tłumów, płynęło ono jednocześnie 
w głębokim skupieniu. Na wszelki sposób korzystano ze 
świętego Proboszcza, a nic jednak nie zdawało się zamącać 
jego życia wewnętrznego. Skąd więc czerpał ten spokój i to 
zupełne panowanie nad sobą? - Oto z modlitwy!... Modlitwa 
była wielką pociechą dla jego duszy i zwykłą jego ucieczką. 
Jest to rosa - mawiał. - Im więcej, kto się modli, tym więcej 
modlić się pragnie... Na modlitwie czas się nie dłuży... Jeśli 
przez całe swe życie tak bardzo pragnął samotności, to dla-
tego właśnie, by niepodzielnie oddać się modlitwie myślnej 
i kontemplacji rzeczy Bożych. 

Niestety! Nie miał nawet możności, jak inni jego bra-
cia kapłani, odbywać miłych dorocznych ćwiczeń rekolek-

cyjnych! Ostatnim razem, gdy zamierzał zahartować w nich 
duszę - było to w roku 1835, w seminarium w Brou - biskup 
Devie odesłał go z powrotem do parafii, jeszcze przed roz-
poczęciem ćwiczeń, mówiąc: Księdzu Proboszczowi reko-
lekcje nie są potrzebne, a tam grzesznicy czekają. I natych-
miast święty Proboszcz powrócił do siebie, nie odpowie-
dziawszy ani słowa. Niekiedy jednak słyszano jak wzdychał 
na wspomnienie odległych chwil, gdy żył samotnie wśród 
pól. Ach, jakże wówczas byłem szczęśliwy! - mówił. - Nie 
miałem głowy rozbitej, jak dziś - modliłem się do woli.  
I dodawał z uśmiechem: 

- Zdaje się, że powołaniem moim było pozostać całe 
życie pastuchem... 

Zostawszy kapłanem - pasterzem dusz - mógł jednak 
w pierwszych latach zadowolić świętą namiętność modli-
twy. W owym czasie doszedł był niezawodnie do tego wyż-
szego stopnia modlitwy myślnej, który nazywa się modlitwą 
intuicyjną, bez ściśle określonych uczuć, bez licznych słów. 
Zanim rozpoczął uciążliwą pracę misyjną, według świadec-
twa starych ludzi, ustawicznie widziano księdza Vianney'a w 

kościele klęczącego na modlitwie i nie 
posługującego się żadną książką.   Mo-
dlitwa myślna - jak zauważyła baro-
nówna de Belvey - była u niego bardziej 
uczuciowa niż oparta na rozważaniach i 
rozumowaniach. Utkwiwszy wzrok  
w tabernakulum, nieustannie zwierzał 
się Chrystusowi ze swej miłości.  Gdy 
napływ pątników - opowiada Brat Hie-
ronim - nie pozwala mu już na odbywa-
nie długiej modlitwy myślnej, Proboszcz 
z Ars przyjął zwyczaj obierania sobie 
każdego ranka przedmiotu rozmyślania, 
do którego odnosić miał wszystkie czyn-
ności całego dnia. 

Pewnego razu - mówił ksiądz Du-
four - prosiłem go o radę co do sposobu 
odprawiania rozmyślań. Nie mam już 
czasu odprawiać go bardzo regularnie - 
odrzekł - lecz zaraz na początku dnia 

staram się wejść w silne zjednoczenie z Chrystusem Panem i 
następnie we wszystkich czynnościach mam na myśli to 
zjednoczenie. Stąd wnioskuję - dodaje ksiądz Dufour - iż 
życie księdza Vianney'a było jedną ustawiczną modlitwą 
myślną.  W ten sposób każdego dnia łączył się intencją swo-
ją z jakimś czynem Chrystusa Pana, Najświętszej Panny, lub 
najbardziej ulubionych przez siebie świętych. Ponieważ 
najchętniej zwracał się myślą ku tajemnicom bolesnym, 
przeto też najczęściej towarzyszył Panu Jezusowi w po-
szczególnych chwilach Męki.  Chcąc dokładniej przywodzić 
je sobie na pamięć, prosił Katarzynę Lassagne, by mu je 
wypisała na marginesie brewiarza. Odmawiając godziny 
kanoniczne przeżywał kolejno sceny Odkupienia, z uczu-
ciem gorącego współczucia, które mu łzy wyciskało.  Czę-
stokroć przechodząc przez tłum, tak zajęty był pobożnymi 
myślami, jakby wokół niego nie było nikogo. Toteż w pełni 
życia czynnego oddany był stale kontemplacji, jak tego 
zawsze pragnął. Prawdziwa wiara - mawiał - każe nam 
mówić do Boga tak, jak byśmy mówili do człowieka. I tę 
głęboką myśl w całej pełni w życie wprowadzał.  Lata, a 
więcej jeszcze bohaterskie wysiłki, pochyliły z biegiem 
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czasu jego barki i pomarszczyły twarz; lecz gorące serce nie 
zestarzało się. Serce to, zda się, stale znało jedną tylko porę 
roku: ustawiczną wiosnę. Wszak sam Święty wypowiedział 
to poetyczne zdanie: W duszy zjednoczonej z Bogiem - wciąż 
panuje wiosna. Poczucie obecności Boga wywoływało w ks. 
Vianney'u niekiedy wielkie uniesienie radosne. Gdy widzia-
łam go z tym wyrazem twarzy, w którym malowało się nad-
zwyczajne szczęście - opowiada z prostotą Katarzyna Lassa-
gne - mówiłam do brata Hieronima: Ksiądz Proboszcz ma 
dziś wielką dozę miłości Bożej. 

Ta entuzjastyczna miłość Boża była motorem jego ży-
cia, była dlań zadatkiem przyjaźni Boga i Jego godnej 
uwielbienia łaskawości. Czuł to, iż będąc dopuszczonym do 
zażyłości ze swym Panem więcej osiągnąć potrafi. Pan Bóg 

był w ścisłym zjednoczeniu ze swymi świętymi - mawiał - 
tak, że zdawał się raczej spełniać ich wolę niż swoją. A gdy 
mówiono, iż święta Filomena niczego mu nie odmawia i zda 
się być mu posłuszną, rzekł: Cóż w tym dziwnego, skoro we 
Mszy świętej sam Pan Bóg jest mi posłuszny. 

 
(Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: Francis 

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

 

 
 
 
 
 

 

NIE MURY ALE MOSTY 

Wyzwania duszpasterskie 
małżeństwa i rodziny  

w kontekście ewangelizacji 

Jako małżonkowie tworzący 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Equipes Notre-Dame zaczynamy 
nowy rok formacji. Będziemy mierzyć 
się z wyzwaniami duszpasterskimi 
małżeństwa i rodziny w kontekście 
ewangelizacji. Małżonkowie na całym 
świecie będą czynić refleksję jak żyć, 
by budować „nie mury ale mosty”. 
Pisząc ten materiał nie wiemy jeszcze 
co będą zawierały nasze materiały do 
pracy rocznej, ale już nasza myśl 
biegnie w tym kierunku.  Jeden z 
naszych punktów wysiłku to „Modli-
twa małżeńska i rodzinna”. Praktyko-
wana buduje jedność małżonków  
i życzliwość naszych rodzin. Ja, czło-
wiek stworzony na podobieństwo 
Boga mam dążyć do jedności ciele-
sno-psychiczno-duchowej. Mam ciało 
bym mógł przyjmować i okazywać 
miłość – dotyk, pieszczota, wsparcie 
drugiego. Towarzyszą nam nieustan-
nie emocje, które niosą nam informa-
cję o naszej sytuacji życiowej. Wresz-
cie duchowość przejawiającą się przez 
ludzką świadomość, wolność, budowę 
więzi z Bogiem. Poszukuję prawdy  
i w oparciu o własny rozum mogę 
podejmować wolne decyzje. 

A czym jest miłość małżeńska? 
Miłość małżeńska - miłość osobowa – 
to postawa odpowiedzialności reali-
zowana w małżeństwie, wypływająca 
z rozumu i zbudowana na wolnej 

decyzji. Jest rozumna i wolna. Dotyka  
całego człowieka – mojego ciała, 
moich emocji, mojej duchowości.  

Św. Paweł pisze w liście do Efe-
zjan (5,33) „Niech więc każdy z was 
miłuje swoją żonę jak siebie samego” 
– Pan Jezus ustami św. Pawła stawia 
każdemu mężowi zadanie miłowania 
swojej żony. To moje zadanie jako 
męża – miłować swoją żonę, miłować 
tak, aby ona czują się kochaną, nie tak 
jak myślę, że jest dobrze, ale jak ona 
czuje. Jej uczucia – emocje – drugi 
obieg informacji, niezależny od rozu-
mu mówi jej czy jest kochaną. Gdy 
czuje się kochaną wtedy jest szczęśli-
wa. To pragnienie żony – być kochaną 
– czuć się kochaną. Ja, mąż mam 
okazać miłość swojej żonie. Nie ma 
miłości nieokazywanej. Św. Paweł 
przekazuje mężom trudne zadanie, 
muszą się troszczyć o to, by prawdzi-
wie kochać swoją żonę.   

Dalej w tym wersecie w liście 
do Efezjan (5,33) Paweł pisze „Żona 
natomiast niech odnosi się do swojego 
męża z szacunkiem”. To właśnie 
szacunek jest najbardziej potrzebnym 
sposobem okazania miłości swojemu 
mężowi. Fakt, że mężczyzna bardziej 
ceni sobie szacunek niż miłość, jest 
dla wielu kobiet niepojęty. Bóg stwo-
rzył Cię dla miłości i patrzysz na 
świat przez swoje okulary, które są 
skupione na miłości. Dajesz miłość, 
pragniesz jej i dlatego możesz nie 
rozumieć, dlaczego twój mąż nie 
funkcjonuje w ten sam sposób. Róż-
nimy się tak bardzo, że aż jesteśmy 
tym zaskoczeni. To Bóg, nasz stwórca 

uczynił nas różnymi, byśmy w tej 
różnorodności się uzupełniali. Nie 
mamy się zastępować, ale dopełniać, 
by stanowić całość – jedność. Jednym 
z celów małżeństwa jest dobro mał-
żonków - budowanie jedności na wzór 
jedności Osób Boskich. W naszej 
jedności jest nasza świętość, rozumia-
na jako miłowanie Boga i bliźniego. 
Bóg stwarzając nas jako parę pragnąc 
naszego szczęścia dopuszcza nas do 
udziału w stwarzaniu nowego życia – 
nowego człowieka na wzór i podo-
bieństwo Boga. Oddał się w „ręce 
ludzi”, w „nasze ręce” i to od nas 
zależy czy nowe życie pocznie się w 
akcie przemocy czy w akcie małżeń-
skim będącym uświęceniem małżon-
ków. Aktywność seksualna jest istot-
nym elementem małżeństwa, jest w 
środku psychiki i duchowości, na 
której straży stoi przykazanie „Nie 
cudzołóż”.  Małżeńska miłość jest 
otwarta na życie.  Aktywność seksu-
alna z natury jest otwarta na życie. 
Nauka Kościoła mówi o podwójnym 
znaczeniu aktu seksualnego: jedno-
czącym i prokreacyjnym.  A dzisiej-
szy świat dąży do oddzielenia aktyw-
ności seksualnej od małżeństwa 
(przez masturbację, współżycie poza 
małżeńskie, zdradę małżeńską, akty 
homoseksualne) oraz oddzielenia 
aktywności seksualnej od otwartości 
na prokreację (przez antykoncepcję, 
sztuczną inseminację).  Tu przychodzi 
nam z pomocą czystość (integracja 
seksualna), jest to wewnętrzna jed-
ność człowieka jako istoty cielesno-
psychiczno-duchowej. Czystość mał-
żeńska jest postawą, w której małżon-

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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kowie oddają się sobie jedynie w 
duchu miłości i z zachowaniem fun-
damentalnej podwójnej celowości 
aktu małżeńskiego. Elementem takiej 
postawy jest stałe pragnienie wzrostu 
miłości, albowiem czystość reguluje 
wszystkie wymiary. Aspektem czy-
stości małżeńskiej jest obowiązek 
stosunków seksualnych wypływający 
z miłości. Akt małżeński nie może 
być wymuszony, ani nakazany. Może 
być doradzany, proponowany przy 
zachowaniu wolności odmowy. 
Dziecko ma prawo począć się i uro-
dzić w małżeństwie i z aktu małżeń-
skiego. Jako małżonkowie jesteśmy 
płodni tylko kilka godzin lub dni w 
ciągu miesiąca, jest to wiedza  do-
stępna dla każdego. Każde małżeń-

stwo może zatroszczyć się o poznanie 
czasu swojej płodności i współżyć w 
tym czasie, by zapraszać dzieciątko 
do swojego świata, a Pan Bóg stworzy 
nowe życie lub nie. Każde małżeń-
stwo ma także prawo odłożyć poczę-
cie nowego życia współżyjąc w czasie 
niepłodnym, a ich godne współżycie 
będzie ich uświęcać, gdy tylko będą w 
stanie łaski uświęcającej. 

Drodzy rodzice zachęcajcie wa-
sze dorastające dzieci do poznania 
metod rozpoznawania płodności, by 
były dobrze przygotowane do zawar-
cia sakramentalnego małżeństwa, by 
rozumiały co się z nimi dzieje, by 
rozumiały swoją płodność i potrafiły 
nią kierować. 

Przed rozpoczęciem roku for-
macji wiele myśli kołacze się po gło-
wie, które są wynikiem troski o nasze 
małżeńskie relacje, troski o szczęście 
małżeńskie, troski o piękne życie 
dzieci Bożych. W jaką stronę skieruje 
się nasze poszukiwanie Boga w tym 
roku farmacji? Ogarnia nas cieka-
wość, ale i radość z czekającej nas 
wędrówki.  

             Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

������������ 

PRZYGOTOWANIE 

Do wizyty gości z Francji przy-
gotowywaliśmy się bardzo długo. Po 
ogłoszeniach, by przyjąć do swoich 
domów młodych z Francji otrzymali-
śmy bardzo wielką liczbę zgłoszeń 
rodzin naszej parafii. To bardzo pięk-
ny obraz gościnności. Moglibyśmy 
ugościć aż 140 osób. Okazało się 
jednak, że grupa będzie o wiele 
mniejsza. Ostatecznie przyjechało do 
nas zaledwie 57 pielgrzymów. Do 
naszej parafii przydzielono młodzież z 
diecezji Tours we Francji. Wraz z 
młodzieżą przyjechało 3 księży i 5 
kleryków oraz jedno małżeństwo. 

PRZYGOTOWANIE 
BEZPOŚREDNIE 

Rodziny z zainteresowaniem po-
jawiły się na spotkaniu organizacyj-
nym. Ustaliliśmy jak będziemy się ze 
sobą kontaktować, poinformowałem 
wszystkich o planach na kolejne dni, a 
następnie dyskutowaliśmy nad menu 
naszego piątkowego wieczoru w 
ogrodzie. 

Następnego dnia z młodymi z 
naszego centrum parafialnego poje-
chaliśmy po materiały do Rybnika. 
Każdy Francuz otrzymał plecak, a w 
nim kilka książek: modlitewnik, histo-
ria Polski w języku francuskim, mapy 
Katowic i Rybnika. W pakiecie był 
również słomiany kapelusz i inne 
gadżety. Rozpoczęliśmy układanie i 
kompletowanie pakietów w naszym 

Domu Parafialnym. Nagle zaskoczyła 
nas wolontariuszka z rybnickiego 
centrum ŚDM, która przybiegła krzy-
cząc, że autokar z młodzieżą czeka 
przed kościołem, a my tu sobie sie-
dzimy i pakujemy książki. Alarm 
okazał się fałszywy. Dobrze wiedzie-
liśmy, że nasi Francuzi przyjadą jeden 
dzień później niż inne grupy. Tym-
czasem przed naszym kościołem po-
jawił się autokar z grupą niemiecką, 
która ostatecznie miała trafić do 
Świerklan, ale otrzymali błędnie nasz 
adres. Z powrotem zapakowali się do 
autokaru i pojechali do Świerklan. 

DZIEŃ 1. RYBNIK 

O świcie do wszystkich rodzin 
dotarł sms, który poinformował 
wszystkich, że spodziewamy się gości 

między godz. 8:00 a 9:00. I przyjecha-
li wielkim autokarem, który po kilku 
próbach zmieścił się w wąskiej ulicz-
ce obok kościoła. Rodziny czekały 
przy Domu Parafialnym. Goście przy-
gotowali na powitanie Apel Jasnogór-
ski, który zaśpiewali po polsku po 
wyjściu z autokaru. I my zaśpiewali-
śmy kilka piosenek, poszliśmy do 
kościoła i po wspólnej modlitwie 
każda rodzina otrzymała swoich mło-
dych. Zabrali ich do domu, by się 
zapoznać i odświeżyć po wielogo-
dzinnej podróży. Nasi Francuzi nie 
zdążyli na Mszę międzynarodową w 
rybnickiej bazylice, więc rozpoczęli 
swój pobyt u nas od Mszy św. w na-
szym kościele. Po Mszy udaliśmy się 
do Rybnika. W Bazylice odmówili 
modlitwę różańcową, a następnie 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W NASZEJ PARAFII 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią 

 
Powitanie gości z Francji przy Domu Parafialnym 



serce ewangelii 13 

udali się na Campus, gdzie mogli 
uczestniczyć w konkursach, koncer-
tach i modlitwach przygotowanych 
dla wszystkich grup przebywających 
w naszym mieście. Wróciliśmy do 
parafii na modlitwę prowadzoną przez 
niemiecką grupę ze Świerklan. Rodzi-
ny zabrały swoich Francuzów na 
pierwszą noc w naszej parafii… 

DZIEŃ 2. JASNA GÓRA 

Nasza grupa już od dawna miała 
zarezerwowany piątek na wyjazd do 
Częstochowy. Cieszę się, że mogłem 
im towarzyszyć i pomóc na miejscu, 
w którym byli pierwszy raz w życiu. 
W autokarze miałem okazję przybli-
żyć im znaczenie Jasnej Góry dla 
naszego narodu i odpowiadać na sze-
reg pytań, a potem już w Częstocho-
wie zaprowadziłem ich najpierw do 
kaplicy Cudownego Obrazu. Nasi 
Francuzi śpiewem pozdrowili Matkę 
Bożą, po czym udali się na kolanach 
wokół ołtarza, chcąc wziąć udział w 
tej wielowiekowej tradycji. Odwiedzi-
liśmy bazylikę jasnogórską, salę ry-
cerską, a następnie udaliśmy się do 
parku. Tam grupa francuska miała 
spotkania formacyjne w grupach. Po 
Mszy św. w kaplicy różańcowej wró-
ciliśmy do Boguszowic, gdzie dotarli-
śmy na zakończenie modlitwy prowa-
dzonej przez grupę z Popielowa. Po 
modlitwie udaliśmy się do naszego 
ogrodu parafialnego. Tam nasze ro-
dziny przygotowały pyszne jedzenie, 
napoje i mogliśmy się wspólnie ba-
wić, śpiewać i tańczyć. Po intensyw-
nym dniu i radosnym wieczorze mło-
dzi wrócili do swoich rodzin. 

DZIEŃ 3. PIEKARY ŚLĄSKIE  
I MUCHOWIEC 

Sobota była dniem diecezjal-
nym. Wszystkie grupy miały nawie-
dzić sanktuarium piekarskie, katedrę 
katowicką i spotkać się na wspólnej 
Mszy św. na lotnisku Muchowiec w 
Katowicach. Tak też się stało. Razem 
z przedstawicielami naszej parafialnej 
młodzieży Francuzi wyruszyli do 
Piekar. Po krótkiej modlitwie w bazy-
lice piekarskiej przewieziono ich do 
Katowic. Po odwiedzinach w katedrze 
Chrystusa Króla, która bardzo im się 
podobała, wyruszyli na lotnisko Mu-
chowiec. Ja w międzyczasie, wraz z 
klerykiem Francois, pojechałem na 
lotnisko krakowskie, by odebrać Ar-
cybiskupa Tours. 

Na Muchowcu wśród kolorowe-
go i radosnego tłumu odnaleźliśmy 
szybko naszą francuską grupę i po 
spotkaniu z nią przejść do wielkiego 
namiotu za sceną, który pełnił funkcję 
zakrystii. W uroczystej Mszy św., 
której przewodniczył nasz Arcybiskup 
Wiktor Skworc, brało 
udział wielu bisku-
pów i kapłanów z 
różnych stron świata. 
W tym samym miej-
scu w 1983 roku 
Mszę św. odprawiał 
św. Jan Paweł II.  

Po Mszy św. 
przyjechałem z ks. 
Arcybiskupem na 
nasze probostwo, a 
młodzież po koncer-
cie wróciła do swo-
ich rodzin. 

DZIEŃ 4. PARAFIA I RYBNIK 

Niedziela. Właściwie jedyny 
dzień, w którym mogliśmy mieć na-
szych Francuzów dla siebie. Podczas 
każdej Mszy św. w parafii przedsta-
wiciele młodzieży francuskiej dawali 
świadectwo swej wiary, a na Mszy o 
11:30 zgromadziła się cała grupa wraz 
z naszymi rodzinami. Kazanie wygło-
sił do nas ks. Arcybiskup Nicolas 
Bernard Aubertin, a młodzież francu-
ska uświetniła Eucharystię śpiewem. 
Po Mszy św. każdy udał się na śląski 
obiad. Po obiedzie zdążyłem z ks. 
Arcybiskupem, który okazał się być 
Cystersem, odwiedzić klasztor i sank-
tuarium w Rudach i znów spotkać się 
z całą grupą, tym razem w Rybniku. 
Na dwóch scenach: na rynku i przy 
bazylice, odbywały się prezentacje 
poszczególnych grup oraz koncerty. 
Można było spotkać wielu spacerują-
cych po mieście młodych uczestników 
ŚDM z całego świata. Nasza grupa 
zaprezentowała się jako jedna z ostat-
nich. Rybniczanie mogli zobaczyć 
krótkie przedstawienie o św. Marci-
nie, biskupie Tours, które zaprezen-
towali nasi Francuzi. Zaśpiewali też 
pięknie dla wszystkich zgromadzo-
nych. 

W ten sposób nadszedł czas na 
ostatnią już kolację, pożegnania i 
podobno długie wieczorne rozmowy. 

DZIEŃ 5. WYJAZD  
I ĆWIKLICE 

W ostatnim dniu zgromadzili-
śmy się w naszym kościele na Mszy 
św. w języku francuskim, której 
przewodniczył ks. Arcybiskup. Nasze 
rodziny modliły się razem gośćmi, a 
po Mszy św. przyszedł czas na wspól-
ne zdjęcie i pożegnanie. Pobyt w 
Boguszowicach młodzi francuzi za-
kończyli w ogrodzie. Tam po raz 

 
Goście z Francji przed bazyliką p.w. św. Antoniego w Rybniku 

 
Ks. Arcybiskup Nicolas Bernard Aubertin 
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kolejny uczestniczyli w spotkaniach 
formacyjnych w grupach, posilili się i 
pożegnali z ks. Arcybiskupem, który 
pojechał do Krakowa pociągiem wraz 
z innymi biskupami francuskimi. Na 
stacji kolejowej w Rybniku mogliśmy 
przyglądać się wielkiemu tłumowi 
młodych ludzi. Arcybiskup wsiadł do 
pociągu, a ja wróciłem do naszej gru-
py, która już czekała w autokarze. 
Pojechaliśmy do Ćwiklic pod Pszczy-
ną – do jedynego w naszej Archidie-
cezji kościoła dedykowanego św. 
Marcinowi. Tu lokalny proboszcz, ks. 
Sylwester, oprowadził nas po tym 
pięknym drewnianym kościele i opo-
wiedział jego historię. Pomodliliśmy 
się wspólnie i pożegnaliśmy… ja 
wróciłem do parafii, a młodzież die-
cezji Tours do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, gdzie mieszkali przez cały czas 
trwania dni w Krakowie. 

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI 

Z całego serca dziękuję Rodzi-
nom, które przyjęły francuską mło-
dzież, księży i kierowców. W ostat-
nim dniu usłyszałem od nich wiele 
dobrych słów pod Waszym adresem. 
Mówili o ogromnej gościnności,  
o trosce. Wyjeżdżali od nas zachwy-
ceni otwartością naszych Rodzin. 

Dziękuję wszystkim, którzy zor-
ganizowali piątkowy wieczór na 
ogrodzie. Dziękuję młodzieży z na-
szego parafialnego Centrum ŚDM. 
Wszystkim Rodzinom dziękuję za 
miłą współpracę i cierpliwość dla 
mnie. 

Ks. Tomasz Stolarski  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inspirację do napisania 
kolejnego tematu zaczerpnę-
łam ze słów utworu: „Jeste-
śmy piękni Twoim pięknem 
Panie, Ty otwierasz nasze 
oczy na Twoje piękno Panie.” 
Jest tyle piękna w nas i wo-
kół nas, że szkoda by było 
nie rozwinąć tego tematu 
bardziej. 

W lipcu mieliśmy możliwość 
przeżywania niesamowitego wyda-
rzenia jakim była: obecność Papieża 
Franciszka w naszym kraju i Świato-
we Dni Młodzieży. Niektórym może 
się wydawać, że ŚDM są kierowane 
dla ludzi młodych, z pewnością tak 
jest. Papież Franciszek przyjechał 
spotkać się z młodzieżą, ale nie za-
pominajmy również o tym, że prze-
żywamy również 1050-lecie Chrztu 
Polski. Gdyby Mieszko I nie przyjął 
Chrztu, nie moglibyśmy się dzisiaj 
cieszyć obecnością Pana Boga w nas, 
ponieważ w ogóle byśmy Go nie 
poznali. Każdy z nas dzięki łasce 
Chrztu może cieszyć się godnością 
Dziecka Bożego, któremu Pan Bóg 
już w momencie Chrztu wszczepił 
piękno bycia Jego Dzieckiem. O czym 
mogliśmy usłyszeć w Homilii Ojca 
Świętego na Jasnej Górze „Pan nie 
chce, żeby się Go lękano jako możne-
go i dalekiego władcy, nie chce prze-
bywać na tronie w niebie, czy  w pod-

ręcznikach historii, ale pragnie scho-
dzić w nasze codzienne wydarzenia, 
aby iść z nami”. 

Czasami w całym zabieganiu, 
obowiązkach, które musimy wykonać 
trudno jest nam znaleźć chwilę czasu 
na ciszę, refleksję. Dobrze jest się 
czasami zatrzymać na moment, nie-
długo, wystarczy 15 minut, aby móc 
usłyszeć śpiew ptaków,  bądź przy-
najmniej wspomnieć coś co spotkało 
nas naprawdę pięknego w życiu, jak 
do tego jeszcze dołączymy chociaż 
króciutki Akt strzelisty, można do-
świadczyć kojącej Bożej obecności. 
„Tyle jest pięknych rzeczy, które 
chciałbyś zrobić… . A Ty nie możesz 
robić tego co robić byś teraz chciał? 
Rób to co robić możesz i wkładaj w to 
serce – Bóg widzi pragnienia i zna 
czas ich realizacji” (ks. Rafał Jaro-
szewicz). Świat, który stworzył Pan 
Bóg jest dla nas, abyśmy w pełni 
korzystali z jego uroków. Piękne 
widoki, krajobrazy, kolory liści jesie-
nią, a nawet błękit nieba może wyda-
wać się bardziej niebieski niż zwykle. 
Nawet deszcz, gdy pada, również 
można dostrzec przemiły dźwięk 
spadających kropli na parapet, można 
mnożyć i dosłownie  zachwycać się 
pięknem jakie Pan Bóg cudownie 
stworzył.  

Może również zdarzyć się, że 
tak naprawdę trudno w otaczającej nas 
rzeczywistości  dostrzec jakieś pięk-

 
Spotkania formacyjne w grupach na Farskim Ogrodzie 

Piękno jest w nas 

 „…kochani młodzi, nie przyszli-
śmy na świat, aby „wegetować”, 
aby wygodnie spędzić życie, żeby 
uczynić z życia kanapę, która nas 
uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z 
innego powodu, aby zostawić 
ślad. To bardzo smutne, kiedy 
przechodzimy przez życie nie 
pozostawiając śladu. A gdy wy-
bieramy wygodę, myląc szczęście 
z konsumpcją, wówczas cena, 
którą płacimy, jest bardzo i to 
bardzo wysoka: tracimy wol-
ność.” 

Z przemówienia Papieża  
Franciszka z Brzegów 
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no, jak na przykład przez kilkadziesiąt 
lat jest ona taka sama. Tylko, że nie-
raz przechodzimy obok różnych rze-
czy tak po prostu obojętnie, nie przy-
wiązujemy do nich specjalnej uwagi. 
Czasami wystarczy jakiś drobny 
szczegół dodać, bądź zabrać, a już 
dana rzeczywistość wygląda inaczej. 
Jako Chrześcijanie powinniśmy zaw-
sze pamiętać o tym, że wszystko co 
mamy jest od Pana Boga nam dane i 
cudownie stworzone: „Gdy zdajesz 
się na Mnie w każdej sytuacji, twoja 
perspektywa całkowicie się zmienia. 
Dostrzegasz dziejące się wokół cuda, 
podczas gdy inni widzą zjawiska natu-
ralne i przypadki”. (Sarah Young) 

Jednak najpiękniejszym wido-
kiem jaki można zobaczyć to jest 
piękno otaczających nas ludzi, jak na 
przykład widok uśmiechniętego ka-
płana, któremu parafianie składają 
życzenia. Piękni są ludzie, zebrani na 
modlitwie w kościele, piękna jest 
Pani, która cichutko w kąciku kościo-
ła odmawia Różaniec, piękna jest Pani 
siedząca w pierwszej ławce, ale pięk-
ny jest również Pan z ostatniej ławki, 
piękni są również rodzice ze wszyst-
kimi dziećmi, które przyprowadzili do 
kościoła,  ponieważ łączy nas jedno, 
piękna miłość do Pana Boga, jako 
naszego Ojca. Tak właśnie jest, gdy 
człowiek jest blisko Pana Boga wy-
gląda młodo i pięknie, aż chce się 
patrzeć na takiego człowieka, nato-
miast, gdy żyje się inaczej, spogląda 
się na takiego człowieka z ogromnym 

żalem, gdzie pozostaje jedynie modli-
twa za niego.   

Często jest tak, że piękno spro-
wadzamy do atrakcyjności, gdy wy-
gląd zewnętrzny staje się wyznaczni-
kiem decydującym o tym, czy ktoś 
jest ładny, czy nie. Ktoś kiedyś po-
wiedział, że osoby ładne mają łatwiej, 
to znaczy, aż tak bardzo nie muszą się 
starać, żeby coś osiągnąć. Łatwiej 
nawiązują kontakty, mają bardzo dużo 
koleżanek, kolegów, nie mają poczu-
cia niskiej wartości. To wszystko jest 
prawdą, tylko, że to jest bardzo płyt-
kie myślenie, w zasadzie tak myśli 
większość. Jest dobrze, jeżeli uroda 
rzeczywiście idzie w parze z mądro-
ścią, jakąś mimo wszystko indywidu-
alnością: „Jesteś piękna. Bez docze-
pianych włosów, rzęs, bez markowych 
ubrań, najnowszego iphone’a, dużej 
ilości obserwujących na snapchacie, 
czy instagramie. Bez filtra, bez hybry-
dy i bez retuszu. Jesteś piękna.”  (Pau-
lina Hofman)  

Jeżeli chcemy się wyróżniać w 
tym świecie, być pewną indywidual-
nością, nie dać się „przerobić” i funk-
cjonować tak jak wszyscy, potrzeba w 
zasadzie jednego, zastosowania po-
bożności w codziennym życiu. Siłą i 
mocą w codzienności są święte sa-
kramenty, Eucharystia jako najważ-
niejszy sakrament, adoracja i sakra-
ment pojednania: „Jeżeli chcesz być 
jak owca między wilkami, musisz się 
nieustannie modlić, modlitwa nas 

nieustannie koryguje, bez modlitwy 
tracimy rozeznanie co jest Boże.” (Bp. 
Grzegorz Ryś) Do takiej postawy 
zachęcał nas również św. Ojciec Pio, 
gdy został zapytany przez młodzież, 
jak praktycznie wykorzystać poboż-
ność w życiu, odpowiedział: „Módl 
się, wierz, i nie martw się”.  

 Możemy mieć bardzo różne 
zdanie na temat piękna, a Pan Bóg ma 
swoje, jest taki fragment w Biblii, 
który mówi nam o powołaniu Dawida 
na Króla. Moment kiedy Pan Bóg 
posyła Samuela do Jessego, który 
miał siedmiu synów, każdy wysoki, 
dobrze zbudowany, okazuje się, że 
żadnego z nich Pan Bóg nie wybiera: 
„Samuel więc zapytał Jessego, czy to 
już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: 
Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on 
pasie owce, (…), posłał więc i przy-
prowadzono go, był on rudy, miał 
piękne oczy i pociągający wygląd. 
Pan rzekł: Wstań i namaść go, to 
ten”.(1Sm 16, 11-12) 

Piękno jest w każdym z nas, 
czasami potrzeba drugiego człowieka, 
żeby nam to piękno pokazał, albo z 
nas wyciągnął. Jedynym sposobem na 
poznanie piękna jest miłość, do której 
nieustannie zaprasza nas Pan Jezus, 
abyśmy całym sercem, duszą myślami 
kochali Pana Boga i siebie nawzajem.  

Jola  

 

Krótko przed śmiercią 
o.Pio, grupka jego ducho-
wych dzieci prosiła Świętego 
o pouczenie i ostatnie słowo. 
Ojciec odrzekł: „Kochajcie 
Matkę Bożą i sprawiajcie, 
żeby inni Ją kochali. Zawsze 
odmawiajcie Różaniec”. Ta 
myśl była jak gdyby ducho-
wym testamentem Świętego, 
maryjnym testamentem god-
nym tego, który żył płomien-
ną miłością do przepięknej 
Dziewicy. 

MIŁOŚĆ A POZNANIE 

Nie można kogoś kochać, nic o 
nim nie wiedząc, dlatego miłość wy-
maga przede wszystkim poznania 

kochanej osoby. Chcąc bardziej ko-
chać Matkę Bożą, powinniśmy tym 
silniej odczuwać potrzebę przeniknię-
cia Jej tajemnicy, poznania Jej wspa-
niałości, odkrywania Jej niebiańskie-
go uroku. Im lepiej znamy Maryję, 
tym bardziej wzrasta nasza miłość do 
Niej. Bez pogłębienia naszej wiedzy o 
Najświętszej Maryi Pannie będziemy 
zdolni wyłącznie do miłości senty-
mentalnej i ślepej. 

Magisterium Kościoła zawsze 
troszczyło się o to, by nauczać o Mat-
ce Bożej, aby oświecić umysły Jej 
czcicieli, bogato czerpiąc ze skarbca 
świętych, którzy płonęli ogniem mi-
łość do Niepokalanej.  I tak np. święty 
Maksymilian M. Kolbe mawiał, że 
Maryję poznaje się przede wszystkim 
na kolanach, to znaczy pokorną mo-

dlitwą. Także wielu Doktorów Ko-
ścioła oddawało się studiowaniu i 
nauczaniu o Matce Bożej, pozostawia-
jąc nam nieśmiertelne dzieła Jej po-
święcone. Wielu świętych takich jak 
Jan Damasceński, św. Bernard, św. 
Bonawentura, św. Bernardyn ze Sie-
ny, św. Antonin, św. Tomasz z Villa-
nova, św. Wawrzyniec z Brindisi, św. 
Antoni M. Clareta, św. Ludwik de 
Montfort czy św. Alfons Liguori, 
ukształtowało całe pokolenia świado-
mych i silnych czcicieli Matki Bożej.  

Św. Gemma Galgani czytała 
wszystkie jakie tylko mogła zdobyć 
książki o Najświętszej Pannie, po 
czym podsuwała je innym, zachęcając 
do ich poznania. Ta sama święta 
uczęszczała również na nabożeństwa 
maryjne w miesiącach poświęconych 

„Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza…” 
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Matce Bożej oraz na nowenny ku Jej 
czci, słuchając z uwagą okoliczno-
ściowych kazań i pouczeń. Podobnie 
św. Dominik Savio starał się czytać 
wiele o Maryi, pogłębiając wiadomo-
ści i rozważając wydarzenia z Nią 
związane, a później opowiadając o 
nich kolegom.  

A my? Czy naprawdę tak wiele 
kosztowałoby nas piętnaście minut na 
lekturę lub medytację poświęconą 
Najświętszej Panience? Byłby to 
kwadrans spędzony z naszą niebieską 
Mamą... Czyżby trzeba było nas o to 
prosić?  

Oto, co napisał ktoś naprawdę 
zakochany w Maryi – św. Gabriel od 
Matki Bożej Bolesnej: „Nie zamienił-
bym kwadransa z naszą Pocieszyciel-
ką, Orędowniczką i Nadzieją, Naj-
świętszą Panną Maryją, na rok, czy ile 
tylko chcecie światowych rozrywek i 
widowisk”. 

MIESIĄC MARYI 

O ile chcemy naśladować praw-
dziwych czcicieli Najświętszej Panny, 
powinniśmy włączać się także w 
szczególną cześć oddawaną Jej przez 
Kościół święty w miesiącach jej po-
święconych – maju i październiku.   

Ofiarowanie dwóch całych mie-
sięcy ukazuje bogactwo miłości, po-

szukującej także dłuższych okresów 
czasu, by wyrażać w nich szczegól-
niejszą stałość uczuć i modlitwy.  Nie 
potrzeba mnożyć przykładów danych 
nam przez świętych oraz ich wezwań 
do gorliwego praktykowania miesięcy 
maryjnych. Były to dla nich dwa złote 
miesiące. Dwa miesiące rozkwitu 
pobożności maryjnej, przejawiającego 
się w uczęszczaniu na nabożeństwa 
majowe i szczególnym zapale do 
odmawiania całego różańca w paź-
dzierniku.  

Św. Maksymilian Maria Kolbe 
pisał specjalnie do brata, aby przypo-
mnieć mu o maju.  Wysyłał mu ksią-
żeczki z modlitwą na każdy dzień 
tego pięknego miesiąca. Budził w nim 
gorącą nadzieję na wspaniałe owoce 
nabożeństwa majowego. Błogosła-
wiony Bartolo Longo aż do śmierci 
niestrudzenie zachęcał do tego, aby 
czynić październik miesiącem Różań-
ca świętego, miesiącem modlitwy 
maryjnej w najdoskonalszym tego 
słowa znaczeniu.  

Trudno wątpić, że te dwa mie-
siące są czasem łaski. Pośredniczka 
wszelkich łask, przynaglana tak wiel-
ką modlitwą wznoszącą się z ziemi, 
nie może pozostawić bez odpowiedzi 
wołania tych, którzy w Niej pokładają 
ufność, którzy do Niej zanoszą błaga-
nia, którzy przez cały miesiąc ofiarują 

Jej kwiatki. Święty ojciec Pio pisał do 
swego ojca duchowego: „Nareszcie 
znów jest miesiąc Pięknej Mamusi. Ta 
najdroższa Mama wciąż udziela mi z 
miłością swej matczynej opieki, 
szczególnie w tym miesiącu”. 

 Będąc wiernym, można w tych 
dwóch miesiącach otrzymać od Naj-
świętszej Panny także nadzwyczajne 
łaski dla siebie samych i dla bliźnich. 
Nie zabraknie nade wszystko łask 
duchowych – oświecenia, duchowego 
ożywienia, wzrostu wewnętrznego, 
niebieskiej pociechy, których tylko 
Ona może udzielić.  

Już za niedługo rozpoczniemy 
październik, w tym miesiącu możemy 
wzmocnić miłosne zjednoczenie z 
Najświętszą Panną Maryją, pobożnie 
odmawiając Różaniec i w ten sposób 
odpowiedzieć na wielokrotnie pona-
wianą prośbę Matki Bożej, skierowa-
ną nie tylko do trojga pastuszków w 
Fatimie, ale i do nas wszystkich, którą 
przypomniał swoim duchowym dzie-
ciom św. o.Pio: Odmawiajcie co-
dziennie różaniec! 

Na podstawie książki o. Stefano 
M. Manelli FI, „Nabożeństwo do 
Matki Bożej” 

Martyna Pope

W dniach 27-29 czerwca 
wczesnym rankiem Grupa 
Pielgrzym wyruszyła na trzy-
dniową pielgrzymkę w kie-
runku wschodniej granicy 
Polski, ku Białorusi. Tym ra-
zem pod nieobecność ks. 
Tomasza, opiekunem du-
chowym pielgrzymów był  
ks. Krzysztof Mikiciuk.  

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy mo-
dlitwą, aby nasze pielgrzymowanie 
było bezpieczne i przyniosło jak naj-
lepsze owoce dla dusz naszych. 
Pierwszym przystankiem na piel-
grzymim szlaku, było sanktuarium 
Matki Bożej Loretańskiej w Piotrko-
wicach, którym opiekują się Karmeli-
ci Bosi. Tu uczestniczymy we Mszy 
św. , którą sprawował ks. Krzysztof. 
Naszą uwagę zwraca przede wszyst-
kim bogaty wystrój kościoła, świeżo 

pozłacany ołtarz główny z obrazem 
Zwiastowania NMP i figurami św. 
Wojciecha, św. Stanisława Biskupa, 
św. Franciszka z Asyżu i św. Anto-
niego z Padwy, a także ambona w 
kształcie okrętu . Naprzeciw ołtarza 
znajduje się kaplica, w której mieści 
się Domek Loretański zbudowany na 
wzór Domu Nazaretańskiego z wło-
skiego miasta Loretto. 

Ubogaceni pobytem w Piotrko-
wicach udajemy się do Opatowa, do 
Kolegiaty św. Marcina. Bogata poli-
chromia opowiada o czynach patrona 
kolegiaty. Jako że była ona też miej-
scem sejmików szlacheckich na ścia-
nach znajdują się bitewne obrazy 
świeckie. 

 Na zakończenie pobytu w Opa-
towie powierzyliśmy nasze sprawy 
św. Marcinowi. Za sprawą kontroli 
drogowej dalsza jazda staje pod zna-
kiem zapytania. Trwa wojna nerwów. 

Pozostaje nam tylko modlitwa różań-
cowa. Dzięki desperacji naszego kie-
rowcy, po godzinie jechaliśmy dalej. 

Z uwagi na opóźnienie zrezy-
gnowaliśmy z odwiedzenia Sanktua-
rium Matki Bożej Pocieszenia we 
Włodawie-Ochówku. Widocznie 
Matka Boża Kodeńska chciała nas 
widzieć u siebie, bo bez przeszkód 
dotarliśmy do Kodnia. Po zakwatero-
waniu w Domu Pielgrzyma i obiado-
kolacji poszliśmy do kościoła pokło-
nić się i przywitać Matkę Bożą Ko-
deńską – Królową Podlasia. 

Obraz Matki Bożej to niewypo-
wiedziany majestat i piękno. Trwamy 
na modlitwie, aż do zasłonięcia cu-
downego obrazu. Nazajutrz, po odsło-
nięciu obrazu uczestniczymy we 
Mszy św. Świątynia w Kodniu ma 
status Bazyliki Mniejszej pod wezwa-
niem Św. Anny, a opiekują się nią  
Misjonarze Oblaci. 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
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Następnym miejscem, które 
mieliśmy odwiedzić była Grabarka, 
lecz zaskakuje nas wiadomość i za-
trzymujemy się w małej miejscowości 
w Pratulinie. W Pratulinie znajduje się 
Sanktuarium Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich. Historia Pratu-
lina głosi, że 24 czerwca 1874 roku 
chłopi sprzeciwili się przekazaniu 
unickiej świątyni prawosławnemu 
popu. Bez broni z wysoko uniesionym 
krzyżem bronili dostępu do cerkwi. 
Jednak carscy żołnierze w wyniku 
strzałów zabili 13 mężczyzn, jako 
pierwszy poległ 26 letni Wincenty 
Lewoniuk. 

Beatyfikacji Wincentego i jego 
12 towarzyszy dokonał w Rzymie Jan 
Paweł II 6 października 1996 roku.  
W trakcie pobytu w Pratulinie okazało 
się, że pielgrzymująca z nami pani 
Kazana została ochrzczona i przyjęła  
I Komunię Świętą w tutejszym ko-
ściele. Przy wyjeździe z Pratulina 
okazało się, że ks. Krzysztof Mikiciuk 
pochodził z tych okolic Podlasia  
i jako młody chłopak został zwerbo-
wany do pracy na Śląsku. Ks. Krzysz-
tof w czasie wakacyjnych odwiedzin  
u dziadków dobrze poznał te strony. 
Zgodnie mu przyznaliśmy, że Podla-
sie ma swój urok i bardzo nam się 
podoba, jako miejsce zupełnie od-
mienne, od tego co nas otacza na 
Śląsku. 

Kolejnym miejscem naszej piel-
grzymki była Święta Góra Polskiego 
Prawosławia czyli Grabarka, gdzie od 
setek lat przychodzą prawosławni z 
prośbą i modlitwą, zostawiając tu 
swoje krzyże. Na miejscu drewnianej 
cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego z 
1789 roku, która spłonęła w 1990 
roku stoi obecnie cerkiew murowana. 
Obok istnieje żeński zakon prawo-
sławny pw. Św. Marty i Marii. Na-
stępnym miejscem na naszym piel-
grzymim szlaku to Lubartów, miasto 
rodu Sanguszków, a w nim Sanktua-
rium św. Anny. Po wejściu, oczy 
nasze przyciągał łaskami słynący 
obraz św. Anny , na którym św. Anna 
ma obok siebie córkę i wnuka, a 
wszyscy mają kolory papieskie. Po 
modlitwie przeszliśmy do muzeum 
Kościelnego, w którym oglądamy 
wspaniałe ornaty, monstrancje, kieli-
chy i relikwiarze. Po Lubartowie 
odwiedzamy Bazylikę Mniejszą w 
Wąwolnicy pw. Św. Wojciecha, gdzie 
jest cudowna figura Matki Bożej Kę-
belskiej. 

Pod wieczór przyjechaliśmy do 
Nałęczowa, gdzie mamy nocleg w 
Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. 
Wielu pielgrzymów poszło po obia-
dokolacji do Parku Zdrojowego. Za-
staliśmy tam zadbany park z wieloma 
nowymi obiektami. Zrelaksowani 
wróciliśmy na nocleg by następnego 
dnia po śniadaniu i eucharystii w 
święto św. Piotra i Pawła udać się do 
Kazimierza nad Wisłą. W Kazimierzu 
czeka na nas przewodnik. Idziemy 
brzegiem Wisły do słynnych kamie-
nic, potem schodami do kościoła oo 
Franciszkanów. W kościele jest w tym 
czasie odprawiana msza św., a ze  
wzgórza podziwiamy wspaniały wi-
dok na miasto i jego zabytki.  

W Kazimierza odwiedziliśmy 
jeszcze wzgórze zamkowe, dzielnicę 
żydowską i kościół farny pw. Św. 
Bartłomieja. 

Kazimierze, że swoimi zabyt-
kami i galeriami, oraz specyficzną 
atmosferą wymaga jednak, aby po-
święcić mu dużo więcej czasu. Poże-
gnaliśmy urokliwy Kazimierz, bo 
przed nami Sandomierz. W Sando-
mierzu skwar południa, a przewodnik 
prowadzi nas stromą ulicą do zamku 
królewskiego, a potem do najważniej-
szego punktu w Sandomierzu, tj. go-
tyckiej Bazyliki Katedralnej pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

We wnętrzu Bazyliki trudno ob-
jąć okiem całe jej bogactwo i jeszcze 
słuchać objaśnień. Po opuszczeniu 
Bazyliki Katedralnej udaliśmy się do 
Domu Długosza, gdzie mieści się 
obecnie Muzeum Diecezjalne. Wizyta 
w tym miejscu to dobry pomysł, bo 

rzadko możemy obcować z tej klasy 
zabytkami (m. in. Rzeźba Madonny z 
XII wieku, obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem i św. Katarzynę Aleksandryj-
ską z 1520 r.) 

Po zwiedzaniu Domu Długosza 
poszliśmy do rynku, gdzie przewod-
nik odpowiadał nam na pytania doty-
czące filmu „Ojciec Mateusz”.  

Później była chwila wolnego 
czasu, bo czekała nas długa droga 
powrotna do naszych domów. 

W autobusie był czas, aby po-
dziękować Panu Bogu i Matce Naj-
świętszej za wszystko co było nam 
dane zobaczyć i przeżyć, za te chwile 
kiedy mogliśmy otworzyć serca przed 
Bogiem i Matką Najświętszą i tak po 
ludzku się wyżalić. Wielkie dzięki 
należą się panu Drąszczykowi za 
zorganizowanie tak bogatej piel-
grzymki i jej sprawny przebieg. Jeste-
śmy pełni podziwu dla niego, że zadał 
sobie wielki trud i tak wspaniale 
wszystko domyślił. Podziękowania 
należą się też ks. Krzysztofowi Miki-
ciukowi za posługę kapłańską, bo 
każdy z nas czuję się pewniej, gdy w 
pobliżu znajduję się kapłan. Każda 
pielgrzymka to czas nam dany, by 
zatrzymać się choć na chwilę, docenić 
to co mamy, zastanowić się nad sobą i 
spróbować zmienić to co możliwe, 
dlatego czekamy na kolejne wyjazdy 
pielgrzymkowe. 

Uczestniczka pielgrzymki: 

Urszula K.  
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Przypowieść z morałem 

*** 
Zwrócił się kiedyś człowiek do Boga 

dlaczego u niego bieda, a w sercu ból i trwoga? 
Inni mają wszystko, mają się dobrze, 

a dlaczego nie ja  Panie Boże? 
Pan Bóg wysłuchał i powiedział: 
„Idź i pukaj do każdych drzwi,  

niechaj ci ludzie powiedzą  
co w każdym domu się dzieje,  
o czym sąsiedzi nie wiedzą. 

Jeżeli znajdziesz dom bez trosk, to obiecuję tobie, 
że  dam ci życie szczęśliwe i bogate  

w każdy dzień i w każdej życia dobie.” 
Nadaremno szukał chłop domu szczęśliwego  

 I co? Nie znalazł nigdy takiego. 
W każdym domu mieszał się smutek z radością,  

a bieda - z zamożnością. 
Z  tej opowieści  wypływa morał taki: 

nie zazdrość nikomu - bo nie wiesz, 
 co  dzieje się za drzwiami jego domu… 

Więc ciesz się z tego co Bóg ci dał 
I dziękuj Mu za to każdego dnia!  

Maria Ignacek 
8.07.2016r. 

 

 

 

Dożynki 2016 

*** 
Gdy patrzymy na plony 
w dożynkowe święto, 

w oczach naszych się maluje 
całe Ziemi piękno. 

Wczesną wiosną do jesieni 
chodził rolnik po swej ziemi. 

Siał i orał, kosił żyto, 
w dni upalne – było ciężko. 
Matka Ziemia siew pieściła, 

woda z nieba go rosiła. 
Słoneczne promyki kłosy pozłacały, 

bo w każdym ziarenku mieści się chleb cały. 
Pobłogosław Boże plony przyniesione, 

by na przyszły roczek były powiększone. 
Starostowie na ołtarzu 
Chleb złożyli w darze, 

pobłogosław nam Go Jezu 
niech Go nie zabraknie! 

    Teresa Turek 

W sobotę 25.06 br.  grupa ministrantów 
wraz z księdzem Tomaszem wyruszyła do 
Białki Tatrzańskiej. Był to wspaniały czas gdyż 
przybrał on formę naszych małych rekolekcji.  

Uczyliśmy się na szkole śpiewu, uczestniczyliśmy  
w codziennej Eucharystii i formowaliśmy się w grupach. 
Był to także czas odpoczynku.  Aż trzy razy relaksowaliśmy 
się na pobliskich termach i chodziliśmy po miejscowych 
górach.  Jako, że był to czas Euro 2016 więc nasi animato-
rzy zorganizowali nam konkurs wiedzy o tym wydarzeniu. 
W dniu meczu Polska – Portugalia nawet obstawialiśmy 
wyniki tego meczu, lecz nasze były bardziej optymistyczne 
dla polskiej kadry… Codziennie graliśmy w piłkę nożną, 
planszówki czy oglądaliśmy filmy. W czwartek udaliśmy się 
do Zakopanego do sanktuarium na Krzeptówkach, gdzie 
uczestniczyliśmy w Eucharystii. W piątek odbył się bieg 
samarytański i uroczysta agapa – wieńcząca nasz wyjazd, 
podczas której rozwiązaliśmy wszystkie konkursy i podsu-
mowaliśmy nasz wypoczynek.   W imieniu wszystkich mi-
nistrantów pragnę podziękować Paniom kucharkom za to, że 
dbały o nas podczas tego wyjazdu. Dziękujemy księdzu 
Tomkowi, panu Piotrowi, animatorom za trud przygotowa-
nia tego wyjazdu i opiekę nad nami.  

Szymon Piontek 
 

Podczas tegorocznych wakacji ośmioro 
członków boguszowickiego Ruchu Światło- 
Życie miało możliwość spędzić dwa tygodnie 
na rekolekcjach oazowych.  

Była to okazja do przeżycia czasu z młodzieżą, która 
przybyła ze wszystkich stron naszej diecezji. Wyjazd spę-
dziliśmy na rozważaniu Pisma Świętego, modlitwie, pozna-
waniu samych siebie oraz kształtowaniu swojej katolickiej 
postawy we współczesnym świecie. Mimo braku zasięgu nie 
narzekaliśmy na nudę. Górskie wędrówki, ogniska oraz 
wieczory spędzone w gronie wspaniałych ludzi dały nam 
siły na nadchodzący nowy rok szkolny i formacyjny. 

Każdego dnia przeżywaliśmy jedną  tajemnicę różań-
ca. Dało nam to możliwość obchodzenia Świąt Bożego 
Narodzenia, czy Wielkanocy w środku lata! Często odwie-
dzali nas goście, dający świadectwa swojej wiary, a nie 
zabrakło także szkoły śpiewu i liturgii.  

Pod koniec rekolekcji mogliśmy spotkać się z resztą 
wspólnot na Dniu Wspólnoty w Ustroniu, gdzie przedsta-
wialiśmy efekty naszej dwutygodniowej pracy. Kilka dni 
później nadszedł czas wyjazdu, który wszyscy przyjęli ze 
smutkiem. Na szczęście już za rok czekają nas następne 
rekolekcje, których nie umiemy się doczekać. 

Magdalena Kozik 
 

Ministranci w Białce 

Tatrzańskiej 

Rekolekcje oazowe 
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Jak co roku dzięki do-

broczynności ks. proboszcza 
Krzysztofa Błotko oraz  Pani 
Kornelii Mokry 45 dzieci z 
naszej parafii mogło odpo-
czywać na koloniach 
w Białce Tatrzańskiej. 

Korzystając z pięknej pogody 
dzieci poznały uroki górskiego krajo-
brazu. Podczas wyprawy na Kotelnicę 
wykazały się dużą wytrzymałością, 
nikt nie narzekał, nawet te najmłodsze 
zaledwie 7-letnie dzieci. Kolejna 
górska wędrówka odbyła się na „Gę-
sią Szyję”. Po posiłku i krótkim odpo-
czynku na Rusinowej Polanie ruszyli-
śmy w kierunku Wiktorówki, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej 
Jaworzyńskiej Królowej Tatr oraz 
klasztor dominikański. Tam w modli-
twie powierzyliśmy Bogu i Królowej 
Tatr wszystkie nasze radości i zmar-
twienia. Po krótkim odpoczynku ru-
szyliśmy w drogę powrotną. Nikt nie 
uskarżał się na trudy wędrówki. 
Oprócz wędrówek górskich chodzili-
śmy na „Banię”. Dzieci korzystały z 
dmuchanych ślizgawek, zjeżdżalni na 
pontonach, wirów wodnych. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwały 
panie: Matuszczyk Ewa, Żelawska 
Elżbieta, Dworok Ewa, Olechno Syl-
wia i Janiszewska Mirka. W trakcie 
tygodniowego pobytu zorganizowano 
„Dzień Sportu”. Wszystkie dzieci 
uczestniczyły w różnych zawodach 
sportowych: rozegrano mecz piłki 
nożnej, bieg z przeszkodami, mecz 
siatkówki wodnymi balonami oraz 
skakania na skakance. Najlepszym 
wręczono nagrody. Odbył się również 
konkurs rysunkowy, w którym zwy-
cięzcę wybrały: dzieci, wszystkie 

panie oraz gospoda-
rze, u których 
mieszkaliśmy. Wie-
czorami koloniści 
wolny czas spędzali 
na podwórzu bawiąc 
się wg własnej in-
wencji zabawy ko-
łowe, gry planszowe, 
pląsy przy muzyce. 
W trakcie kolonii nie 
tylko dbano o do-
starczenie dzieciom 
pięknych przeżyć 
estetycznych, czu-
wano nad ich bez-
pieczeństwem, ale 
także zapewniono 
smaczne posiłki. 
W tej kwestii 
wspaniale spisały 
się panie z zespołu 
charytatywnego: 
Dąbek Zofia, 
Chmielewska 
Otylia, Haręza 
Grażyna, Sulka 
Urszula. Niestety 
wszystko co pięk-
ne kończy się i 
nadszedł czas 
powrotu do domu. 
Ile dla tych dzieci 
znaczy wyjazd na 
kolonie świadczą 
ich własne opinie. 

 
 
 

 
 

Jak co roku, już od sze-
ściu lat członkowie Rodziny 
Szensztackiej spotykają się 
na rekolekcjach w Kokoszy-
cach. Hasłem tegorocznych 
rekolekcji były słowa „Miło-
sierni jak ojciec”.  Były one 
nawiązaniem do Roku Miło-
sierdzia, który Ojciec Święty 
Franciszek w bulli  Miseri-

cordiae Vultus z 11 kwietnia 
2015 roku ogłosił Nadzwy-
czajnym Rokiem Świętym, 
nazwanym Jubileuszem Mi-
łosierdzia. 

Zatem mamy stawać się miło-
siernymi. Jezus wzywa nas do miłości 
i to miłości, która ma tę szczególną 
cechę bycia darmową i okazywaną 
tym, którzy na nią nie są w stanie 

odpowiedzieć. To lepiej pozwala 
zrozumieć całą listę przykazań zawar-
tą przed tym, nad którym wspólnie się 
zastanawiamy: „Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, 

którzy was nienawidzą; błogosławcie 

tym, którzy was przeklinają, i módlcie 

się za tych, którzy was oczerniają (…) 

Wy natomiast miłujcie waszych nie-

przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczaj-

cie, niczego się za to nie spodziewa-

Na koloniach w Białce Tatrzańskiej fajnie jest..... 

 
Drużyny piłkarskie wraz z sędzią – p.Mirką 

Rekolekcje Ruchu Szensztackigo w dn. 8.07 – 10 .07 2016 

Podziękowanie 
 

Serdeczne podziękowanie dla: 
Pani Danuty Potrawa 

Cukierni – Król, Dronszczyk 
Apteki  „Ave” - Państwu Szulc 

Pana Krzysztofa Kempnego 
Państwa Janiszewskich 

Pań z zespołu charytatywnego 
Państwa Hofman 
Państwa Toszek 

Sklepu  „Jutrzenka” 
Pań wychowawczyń: Ewy Matuszczyk, 

Elżbiety Żelawskiej, Ewy Dworok, 
Sylwii Olechno, Mirosławy Janiszewskiej, 
za finansowe i materialne wsparcie akcji 

kolonijnej oraz organizację czasu i czuwanie nad 
bezpieczeństwem dzieci wyjeżdżających do 
Białki Tatrzańskiej oraz za bezinteresowne 

i zawsze otwarte serce dla drugiego człowieka.  
 

                        Serdeczne   Bóg  zapłać 
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jąc” (Łk 6, 27-35). Cały ten katalog 
uczynków Jezus właśnie zamyka tym 
jednym nakazem, który go podsumo-
wuje i streszcza: „Bądźcie miłosierni, 

jak ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 
36). 

Jezus kocha nas z naszymi sła-
bościami, grzechami, z bezradnością, 
takimi jacy jesteśmy, co bardzo moc-
no zostało podkreślone w kazaniach 
ks. Adama jak również w konferen-
cjach s. Celiny. 

Ks. Piotr na podstawie swoich 
osobistych przeżyć uświadomił nam 
że wszystko co nas w życiu spotyka, 
dzieje się z woli Boga, i że jeżeli 
mocno wierzymy, dla Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych. Nasze przeży-
cia powodują, że jeszcze bardziej 
jesteśmy wdzięczny Bogu za okazaną 
miłość wobec nas, a nasza wiara 
wzrasta. 

 Paweł i Mirosława Kwas wy-
głosili referat na temat komunikacji 
interpersonalnej. Komunikacja inter-

personalna towarzyszy nam w każ-
dym momencie naszego życia. To nie 
tylko wyrażane przez nas werbalne 
komunikaty, ale także szereg gestów, 
postaw, grymasów twarzy, które 
sprawny obserwator może odczytać i 
na podstawie nich wnioskować o 
naszych emocjach, etc., dlatego nale-
ży uważać aby przez nieodpowied-
ni gest lub słowo nie zrazić do siebie 
rozmówcy. 

 Na rekolekcjach Ruchu Szensz-
tackiego nie może zabraknąć „kawia-
renki dialogowej małżonków”. Jest to 
czas, w którym mówi się o proble-
mach tych małych i dużych ale rów-
nież o wzajemnej miłości, o wzajem-
nym ubogacaniu się. 

 Kulminacyjnym punktem reko-
lekcji była niedzielna Eucharystia 
ofiarowana za s. Celinę, która tak 
pięknie przyczyniła się do rozwoju 
Ruchu Szensztackiego w Diecezji 
Katowickiej. Przez 6 lat pracy odwie-
dziła niezliczoną ilość parafii głosząc 
Słowo Boże, czego efektem były 

powstające  kręgi Matki Bożej Piel-
grzymującej, powstały nowe grupy 
małżeństw – ale jak mówi „to nie ja, 
to Matka Boża zatroszczyła się o 
wszystko – a ja jestem tylko jej mar-
nym narzędziem”. Dziękujemy 
Ci wszyscy za wszystko i Szczęść 
Boże na nowej drodze. 

Podczas Mszy św. odnowiliśmy 
również przyrzeczenie małżeńskie  
i poczuliśmy się na nowo młodzi, ale 
mądrzejsi o słowa, które zostały do 
nas skierowane na tych rekolekcjach. 

 G. W. Piecha 

P.S. Wszystkich członków Ru-
chu Szensztackiego oraz Kręgów 
Pielgrzymującej Matki Bożej z 
Szensztatu zapraszamy na dzień sku-
pienia, który odbędzie się w Radlinie 
w parafii Marii Magdaleny w dniu 15 
października o godz. 14 00. 

 

26 sierpnia 2016 roku 
pożegnaliśmy naszego dru-
ha, przyjaciela, parafianina, 
dla którego Boguszowice 
były Jego małą ojczyzną. 
Cezary Kaczmarczyk - dla 
wszystkich – Maciek, był  
przede wszystkim  harce-
rzem, nauczycielem – wy-
chowawcą, dyrektorem domu 
kultury, czynnie działającym 
w radzie parafialnej i radzie 
dzielnicy, organizatorem ży-
cia kulturalnego Boguszowic. 
Stworzył  Boguszowickie 
Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne „Ślady”,  pozo-
stawiając swoim harcerzom 
nieograniczone i nieprzecięt-
ne możliwości służby innym.  

„Dałeś mi Panie łaskę – abym ślad 

zostawił, koślawy może – śmieszny – 

ale własny.” 

Czuwaj!  Druhu Maćku 

To TY wyznaczyłeś nam „Śla-
dy” naszej harcerskiej wędrówki 
przez życie.  Sam, wędrując  z nami, 
wybrałeś drogę, którą  wskazał ci sam 

Pan – Stwórca, u celu której 
czeka na Ciebie najpięk-
niejszy obóz, obóz z twych 
marzeń i opowieści. 

„Wśród świata, który 
nas otacza jest jeszcze jakaś 
cicha, nieznana trawiasto-
skalna dolina. Może w niej 
są stawy z zielono-złotym 
dnem wygładzonych ka-
mieni, może odbija się w 
wodzie krzak dzikiej róży, 
którego nie ma na brzegu, 
może szóści  tam w trawach 
i bulgoce po kamieniach 
strumień, może kwili tam cisza w 
gardziołku maleńkiego ptaka, któremu 
wtóruje letni wiatr na fletach traw. 
Tam zawsze łagodny wieczór fioleto-
wy i przejrzysty, tam zawsze nadzieja, 
że nic nie zacznie i nic się nie skoń-
czy. Jest taka dolina. Wśród skał, 
gdzie jeszcze nie spaliśmy w noc z 
przygaszonymi przez księżyc gwiaz-
dami, ani nie grzaliśmy rąk przy na-
szej watrze – jest jeszcze jedna kole-
ba, której nie znamy. Nie wiedzie do 
niej żadna ścieżka i nic jej z daleka 
nie wyróżnia. A przecież trafimy do 
niej, by rozbić tam nasze namioty.  
 

 
 
 

Najpiękniejszy obóz dopiero przed 
nami…” 

Pierwszy Skaut Świata - Robert 
Baden – Powell powiedział: 

„Czyńcie świat lepszym zawsze 
kiedy to możliwe. Spróbujcie zosta-
wić tę Ziemię nieco lepszą niż zastali-
ście, a kiedy wasza godzina śmierci 
wybije – umrzecie szczęśliwi, uważa-
jąc że nie straciliście czasu i zrobili-
ście co do was należało.”  

Odchodząc - pozostawiasz świat 
lepszym i piękniejszym. Nie straciłeś 
czasu, zrobiłeś to, co do ciebie należa-
ło. Wskazałeś nam jak dokonać tego, 

Czuwaj!  Druhu Maćku 
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co niemożliwe było dokonać. Nauczy-
łeś nas wyboru zawsze tej trudniejszej 
drogi. Zrozumieliśmy co to służba 
bliźniemu, bezinteresowność. Pokaza-
łeś, że serca nasze biją ten sam rytm, 
stając się naszym bratem i przyjacie-
lem. Odchodząc, pozostawiasz nas z 
plecakiem twoich zapisanych myśli, 

słów, gawęd, praw  – pozostawiasz 
„Ślady”, za którymi wędrować bę-
dziemy do cudownych nieba wrót 
zmieniając świat na lepszy. 

To wszystko przypominać nam 
będzie naszego Druha Komendanta – 
Jego gawędy i „krótkie słowa wstęp-
ne”, opowieści, nastrojowe spotkania 

niosące radość i uśmiech, wspólne 
podróże i wędrówki. Na zawsze pozo-
staniesz z nami ilekroć krąg będziemy 
wiązać, ilekroć zapłonie harcerska 
watra, ilekroć zabrzmi obozowy hej-
nał. Czuwaj druhu Maćku! 

Harcerki i Harcerze 

Bractwo Ognia Spaleni 
jest grupą tancerzy ognia, 
która wywodzi się z Bogu-
szowic. Szacunek do żywiołu 
wynieśli z boguszowickich 
drużyn harcerskich.  

Pomysł powstania Bractwa zro-
dził się dość spontanicznie, latem 
2006 r. Zbliżała się kolejna edycja 
Farskiego Festynu odbywającego się 
niegdyś corocznie w naszej parafii na 
zakończenie wakacji. Chcieliśmy 
zaprezentować taniec z ogniem, który 
był czymś dotąd niespotykanym w 
Rybniku. Pokaz ogniowy na imprezie 
stał się naszym wspólnym celem. Po 
długich treningach i niemałych tru-
dach związanych również z doborem 
odpowiedniej muzyki i ustaleniu cho-
reografii, byliśmy gotowi pokazać 
nasze umiejętności. Bractwo, składa-
jące się wówczas z 6 osób, zadebiu-
towało 2 września 2006 r. Publiczność 
przyjęła nas z dużym entuzjazmem, a 
gromkimi brawami i wiwatami nie 
pozwalała zejść ze sceny. Wtedy 
byliśmy już pewni, że nasza pasja 
warta jest dalszego rozwoju.  

Na początku, z powodu braku 
funduszy, musieliśmy sami robić 
płonące rekwizyty. Zwijanie starych 

koszulek w kule i 
zaczepianie ich na 
łańcuchy (czyli 
tworzenie jednej 
pary poi) zajmo-
wało pół godziny. 
Po każdym poka-
zie poiki nadawa-
ły się do wyrzuce-
nia. Z czasem, gdy 
udało nam się 
zarobić trochę 
pieniędzy, zaczę-
liśmy kupować 
profesjonalny 
sprzęt wielokrot-
nego użytku wy-
konany z kewlaru (niepalny materiał, 
z którego robi się m.in. kamizelki 
kuloodporne i żagle). Kewlar moczo-
ny jest w nafcie świetlnej i to ona 
płonie, pozostawiając materiał niena-
ruszonym. Z biegiem lat uzupełniali-
śmy gamę płonących rekwizytów. 
Obecnie wykorzystujemy również 
różne techniki tańca i coraz szerszy 
wachlarz pirotechniki scenicznej po 
to, by również fajerwerkami urozmai-
cić nasze pokazy. Każdy nasz występ 
oparty jest na konkretnej fabule, in-
dywidualnie dobranej do charakteru 
imprezy.  
W swojej pracy wykorzystujemy 

elementy tańca z 
ogniem, żonglerki, 
gry świateł, które 
łączą odpowiednio 
dobrane stroje i  
muzyka podkreśla-
jąca specyfikę 
danego pokazu. 

Od początku 
istnienia Bractwa 
możemy stale 
liczyć na pomoc 
ks. Proboszcza 
Krzysztofa Błotko. 
Jesteśmy mu bar-
dzo wdzięczni, że 

popiera nasze działania i udostępnia 
nam pomieszczenie, w którym prze-
chowujemy sprzęt. Mamy również 
możliwość szlifowania naszych umie-
jętności na terenie ogrodu farskiego.  

W ciągu minionych 10 lat byli-
śmy zapraszani na różne imprezy na 
terenie całego Śląska, a także poza 
nim. Naszym największym jak dotąd 
osiągnięciem był występ transmito-
wany na żywo w TVP Polonia na 
otwarciu XVII Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych. Wówczas po 
pokazie od „naszego” ognia zapłonął 
znicz olimpijski. 

Dzisiaj Bractwo Ognia Spaleni 
składa się z 8 członków. Są to: Kata-
rzyna Ficek, Sebastian Konsek, Hanna 
i Paweł Łogasz, Marta Łogasz, Robert 
Masarczyk, Agnieszka Rumak oraz 
Marcin Szydłowski. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony interneto-
wej www.spaleni.pl gdzie znajdują się 
zdjęcia i filmy przedstawiające naszą 
działalność. 

 
Z okazji jubileuszu 10-lecia 

naszego istnienia 2 października 
2016r. o godz. 10:00 zostanie 
odprawiona Msza św. w naszej 
intencji, na którą serdecznie 
zapraszamy.

Ognisty jubileusz Bractwa Ognia Spaleni 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 25.09.2016r.         XXVI Niedziela Zwykła 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej o zdrowie i pozytywny 
przebieg leczenia dla Barbary Konsek 

8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice (Rasz) 
2/+Marta Dziwoki, 30-ty dzień po śmierci 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Łukasza Piecha z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 
2/Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka: 
Anna Gnatowska 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Janiny Kula z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla dzieci 
z rodzinami.TD 
2/+Kazimierz Kociński, 1 rocznica śmierci 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Danuty i Mariana Kruszyńskich, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Emila i Heleny Kozik, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Andrzej Papierok, na pamiątkę urodzin 
2/+Maksymilian i Anna Papierok, syn Ambroży, 
Konstanty i Celestyna Smołka 

20.3o 1/+Aniela i Józef Nowok 

Poniedziałek – 26.09.2016r. 

7.oo 1/+Gertruda Morgała, 1 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Krystyna Dziwoki , na pamiątkę urodzin 

2/+Bolesław Sobik, żona Małgorzata (Bog) 
3/+Cezary Maciej Kaczmarczyk, 30-ty dzień po 
śmierci 

Wtorek – 27.09.2016r.             Wsp. św. Wincentego 
                                                             á Paulo, prezb. 

7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodziców  
i rodzeństwo(Bog) 

17.oo 1/Apostolat 
 2/+Roman i Łucja Dyla 

Środa – 28.09.2016r.         Wsp. św. Wacława, męcz. 

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, 11 rocznica śmierci, mąż Stani-
sław, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, zmarli rodzice 

17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice: Helena i Adolf, Maria  
i Jan Rduch, córka Elżbieta, 2 mężów 
2/+Paweł Kluger, 12 rocznica śmierci 

Czwartek – 29.09.2016r.      Święto Św. Archaniołów 
                                            Michała, Gabriela i Rafała 

7.oo 1/+Maria Pierchała, na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub:   Grzegorzek Adam  -  Szewczyk Małgorzata 
17.oo 1/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodzice z obu stron (Bog) 

2/+Berta Podlińska, 6 rocznica śmierci 

3/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Danuty i Stanisława Oślizlok, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze.TD 

Piątek – 30.09.2016r. Wsp. św. Hieronima, prezb. i dK. 

7.oo 1/+Adolf Maroszek, żona Marta, synowie Alojzy i 
Reinhold, żona Róża, Anna Gruszka, mąż Władysław 

17.oo MSZA ŚW.WSPÓLNA: 
+Alojzy Juraszczyk, żona Maria(Bog) 
+Czesław Waler, na pamiątkę urodzin, zmarłych ro-
dziców 
+Jerzy Gorol (Got) 
+Adolf Maroszek, żona Marta, syn Reinhold, żona 
Róża, zięć Gerard, wnuk Jerzy i Wiesław 
+Jan Matuszczyk, żona Zofia (Bog) 
+Józef Frelich, Gertruda Sobik, mąż Jan, Anna  
Frelich, mąż Józef (Bog) 
+Henryk Kula, 4 rocznica śmierci 
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, córka Ewa 
+Edward Kuś rodzice: Emilia i Karol 
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata(Got) 
+Gertruda Morgała, 1 rocznica (Got) 
+Marta i Wincenty Senderowicz, rodzice z obu stron 
+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, rodzice z obu stron 
(Bog) 
+Bertold Kłapczyk, 2 rocznica śmierci, żona Genowe-
fa,  syn Janusz 
+Hieronim Sobik, żona Helena, na pamiątkę urodzin 
+Gertruda  Zając, mąż Zygfryd, Apolonia Łaszczew-
ska, mąż Stanisław, za zmarłych dziadków,  rodzice  
z obu stron, za zmarłych z rodzin Łaszczewski, Zając, 
Świder, Lisiak, Stanisław Lisiak, żona Jadwiga, za 
zmarłych z rodzin: Raczkowski, Pych, za zmarłych  
z pokrewieństwa, sąsiadów,  zmarłych z rodzin Figas, 
Sablik, Nowicki 
+Anna Frelich, mąż Józef (Rasz) 
+Berta Goraus, mąż Jan (Rasz) 
+Maria i Józef Mura, syn Metody, synowa Teresa, zięć 
Alojzy i Erwin (Rasz) 
+Wiktoria i Józef Kirsek (Rasz) 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska Pierchała 
+Paweł Motyka, żona Maria, 4 synów 2 córki, 2 wnu-
ków, 3 zięciów 
+Jerzy Frąckiewicz, 8 rocznica śmierci, rodzice: Jan  
i Benedykta Frąckiewicz 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczki: Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów, Józef, Damian, Elżbieta  
i Karol Kolarczyk, syn Szymon, krewnych, dusze  
w czyśćcu cierpiące, zmarłych z ul. Mokrej 
+Bolesław Kluger, na pamiątkę urodzin, żona Irena 
+Bronisław Jakubczyk, rodzice , Helena Joszko, mąż 
Alojzy, dziadków(Got) 
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodzice z obu stron, Mi-
rosław Macionczyk, dziadków z obu stron, 2 synów, 
Wincenty Burda, żona Genowefa,  rodzice: Jan i Wa-
leska, synowa Krystyna, Edward Oleś, żona Krystyna 
+Władysław Sudacki, Ludwik i Eugenia, Tomasz  
i Łucja Gierczak, Edward i Stanisława Cygan, dziad-
ków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona Marta 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
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+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Jan Mędrala, Anna i Paweł Szymura, Franciszek Szczyrba 
+Anna i Paweł Ulman 
+Gerard Pawlas, 4 rocznica śmierci, syn Zbigniew 
+Marta Kula mąż Alojzy, rodzice, Berta Steblok, mąż Jan 
+Albert Pustołka, synowie Mirosław i Aleksander 
+Maria Szala, 3 rocznica śmierci 
+Wiesław Szczypka 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna 
+Maria Kuczera mąż Paweł Helena Kotula, mąż Henryk, 
dziadków z obu stron 
+Alojzy Pawlas, żona Elżbieta(Got) 
+Alojzy Papała, rodziny z obu stron 
+Elżbieta Kabik, za zmarłych z  rodziny Kabik 
+Elżbieta i Stefan Stafarczyk, zmarłych z rodzin: Gąszczyk  
i Stafarczyk 
+Jerzy Grenadier,  zmarłych rodziców, Aniela Klamet, mąż 
Jan. 
+Felicyta Kafka, Aniela Klesel, mąż Rudolf(Got) 
+Jan Kusz, żona Maria, syn Tadeusz 
+Marianna i Józef Kiczyński, wnuk Damian,  Scholastyka  
i Władysław Rynkiewicz, synowie: Aleksander, Jan, Stani-
sław i Henryk, wnuczka Natalia 
+Alfred Piecha, rodziców i teściów 
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol Dziwoki 
+Paweł  Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn Józef, 
żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, syn Wiesław, 
2 zięciów,  Leokadia Wróbel 
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, 2 synów Jan i Henryk 
+Małgorzata Głusiec 
+Ernest Jurochnik, żona Klara, wnuk Robert, rodziców  
i rodzeństwo 
+Antoni Król,  żona  Jadwiga, syn Arnold, rodziców i rodzeń-
stwo 
+Jadwiga i Ignacy Mura, rodzice z obu stron(Got) 
+Jerzy Sobota, 13 rocznica śmierci, Alojzy Sobota 
+Arnold Król, od szwagra Adama z rodziną 
+Helena Winkler, od rodziny Król zamiast kwiatów 
+Leon Lerch, żona Hildegarda, rodzice z obu stron 
+Alfons Wiechoczek, żona Maria, rodzice z obu stron, córka 
Krysta 
+Gerard Książek, na pamiątkę urodzin, zmarłych rodziców  
z obu stron, zmarłe siostry 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Bronisława  
i Antoni Mandrela, Krystyna Mandrela, Maria i Czesław 
Wilk, Józef Sobik , zmarli z ul. Szeptyckiego 
+Ks. Janusz Frelich, od grupy autokarowej z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich, od parafian z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich, od przyjaciół z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich, od Róż Różańcowych z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich, od Józefa i Heleny Kuboszek  z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich, od rodziny Jarczok i Gruba z Zabrzega 
+Ks. Janusz Frelich , od Ireny Kopcińskiej z Zabrzega 
+Bogusława i Władysław Różańscy 
+Edward Stocki 
+Alojzy Pawlas, żona Elżbieta(Got) 
+Bolesław Kluger, żona Irena, na pamiątkę urodzin,  od ro-
dziców i całej rodziny 
+Felicja Niesłańczyk,  brat Benedykt, rodzice, 2 siostry:  
Helena i Łucja. 
+Maria Adamczyk, w 55 rocznicę śmierci, mąż Jan, zmarłych 
dziadków 

+Paweł Król, żona Wiktoria, Eugeniusz Król, Maksy-
milian Lach, Dominik Piechoczek, żona Gertruda 
+Franciszek Płonka, żona Marta 
+Krystyna Konieczny, 8 rocznica  
+Jerzy Mroczek 

Sobota – 01.10.2016r.                       Wsp. św. Teresy 
                                       od Dzieciątka Jezus, dz. i dK. 

7.oo 1/+Jerzy i Łucja Zieleźny 
12.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 

Helena i Hieronim Merta, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Marka Szymury, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze oraz z okazji 80 rocznicy urodzin mamy 
Gertrudy i o zdrowie dla  całej rodziny. TD 

15.45 1/Do Opatrzności Bożej o Dary Ducha Św. i opiekę 
Matki Bożej, z okazji 18 rocznicy urodzin Julii Osiak, 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy 
2/+Edward Piechoczek, 5 rocznica śmierci(Bog) 
3/+Zygmunt Pawlak 

Niedziela – 02.10.2016r.        XXVII Niedziela Zwykła 

7.oo 1/+Ryszard Szewczyk, na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Sebastian Romański, 2 rocznica śmierci 

2/+Ks. Janusz Frelich, 30-ty dzień po śmierci 
10.oo 1/ +Józef Socki, 1 rocznica śmierci 

2/O Boże błogosławieństwo dla Bractwa Ognia 
„Spaleni” w 10 rocznicę działalności 
Po Mszy św. Chrzest: Natalia Kowol 

11.3o 1/+Helena Muras, 5 rocznica śmierci. 
2/+Justyn Liszka, 14 rocznica śmierci, córka Ewa 

12.45 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej za 40 lat mał-
żeństwa dziękują Bernadeta i Czesław Kocyba,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 
dzieci z rodzinami oraz za 5 lat małżeństwa córki 
Weroniki i Zdzisława i urodzin Aurelii. TD 

14.oo 1/Msza Św. w intencji Dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. i ich rodzin 

16.oo 1/+Teresa Dziwoki, na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Maria Sadanowicz, 10 rocznica śmierci 
20.3o  

Poniedziałek – 03.10.2016r.            

7.oo 1/+Renata Ptaś, rodzice z obu stron, od rodziny Banko. 
2/+Józef Sobik, żona Franciszka, syn Stefan, synowa 
Janina. 

17.oo 1/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa 
Felicja (Got) 
2/+Emilia Lampert, mąż Wiktor, syn Erwin 

Wtorek – 04.10.2016r.   Wsp. św. Franciszka z Asyżu  

7.oo 1/+Alojzy Pierchała 
2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodzice z obu 
stron, rodzeństwo, szwagrów 
3/Świecka Rodzina Franciszkańska 

17.oo 1/+Emil Fizia, rodzice Emilia i Józef(Bog) 
2/+Łucja Kuczera, 17 rocznica śmierci(Bog) 

 



serce ewangelii 24 

Środa – 05.10.2016r.                    Wsp. św. Faustyny 
                                                              Kowalskiej, dz. 

7.oo 1/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika, Fran-
ciszek i Berta Kroczek, syn Alojzy, Anna i Paweł 
Smołka, za zmarłych z pokrewieństwa 

17.oo 1/+Renata Piątek 10 rocznica śmierci, mąż Erwin, 
Brunon i Anna Szulik 
2/+Jan i Waleska Gołyszny, Jan i Marta Dziurok 

Czwartek – 06.10.2016r. 

7.oo 1/Wotywna, zamawiają Gotartowice 
2/+Helena i Franciszek Kazana, Michał i Rozalia 
Kazana, Wiesław Kazana 

17.oo 1/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria, 
wnuczka Aleksandra (Got) 
2/+ Teresa Frelich, na pamiątkę urodzin 
3/+Erwin Machulec, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 07.10.2016r.            Wsp. NMP Różańcowej 

7.oo 1/+Oskar Hajzyk, Florentyna Hajnisz, mąż Józef, 
dziadków z obu stron (Got) 
2/+Elżbieta Pawlas, na pamiątkę urodzin (Got) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/ SH 
3/+Józef Socki, 1 rocznica śmierci 

Sobota – 08.10.2016r.  

7.oo 1/Za parafian. 
2/SH 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80-tych urodzin 
Marii Woryna i z okazji 18 –tych urodzin  Aleksan-
dry Wieczorek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze.TD 

17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodzice, 
Anna Zimończyk, mąż Albert, rodzice 

 2/+Andrzej Swaczyna, na pamiątkę urodzin 
3/+Józef i Maria Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta, 
zięć  Franciszek 

Niedziela – 09.10.2016r.       XXVIII Niedziela Zwykła                    

7.oo 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula, 
rodzice Małgorzata Babilas mąż Edward 

8.3o 1/+Zofia Jeżewska, mąż Władysław, syn Zenon(Rasz) 
10.oo 1/+Waleska Gruszka, mąż Florian, syn Jerzy 

2/+Jolanta Cichos, 30-ty dzień po śmierci 
11.3o 1/+Stanisław Smołka, wspomnienie urodzin 
16.oo 1/+Hildegarda Mura – Lisza, 2 mężów, Ludwik  

i Edward, zmarłych rodziców 
2/+Andrzej Grima,  rodziców (Got) 

20.3o 1/+Irmgarda Pieter, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek – 10.10.2016r.                         

7.oo 1/+Helena i Franciszek Lubszczyk, Leon Sobik, 
Alojzy Sobik , żona Janina. 

17.oo 1/+Gerard Kocyba,2 żony, rodzice i rodzeństwo. 
2/+Ludwik i Franciszka Budny, syn i synowa, 2 wnuków, 2 

zięciów, pokrewieństwo : Budny , Duda , Adamski. 

Wtorek – 11.10.2016r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Stanisława Talika, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze, od żony  Bożeny i całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Eugenia Zimończyk, 2 rocznica śmierci, mąż 
Gerard,(Rasz) 
2/+Emil Kuczera 

Środa – 12.10.2016r.  

7.oo 1/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef(Bog) 
17.oo 1/+Jan Oleś, na pamiątkę urodzin (Bog) 

2/+Krystyna Kuczera(Got) 

Czwartek – 13.10.2016r.               Wsp. bł. Honorata 
                                                   Koźmińskiego, prezb.             

7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek. 
2/+Lucyna Prygoń, od męża. 

17.oo 1/+Halina Matuszczyk, 10 rocznica śmierci(Got) 
2/Zmarła Zigrit Stajer, mąż Stanisław na pamiątkę 
urodzin(Got) 

19.oo NABOŻENSTWO  FATIMSKIE 

Piątek – 14.10.2016r.  

7.oo 1/+Helena Winkler, od Apostolatu Maryjnego 
17.oo 1/+Alfred Torbicki, Jan Torbicki, żona Leokadia(Bog) 

2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 
mąż Jan, Franciszka Kosak, mąż Eugeniusz(Bog) 
3/+Franciszek Zimończyk, żona Karolina, Franciszek 
Filipowski, żona Marianna (Bog) 

Sobota – 15.10.2016r.                       Wsp. św. Teresy 
                                                      od Jezusa, dz. i dK. 

7.oo 1/+Benedykt Winkler, na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub:  Wrona Błażej  -  Dziwoki Natalia 
13.3o Ślub:  Wilk Paweł  -  Sztwiorok Wioleta 
17.oo 1/+Rafał i Salomea Sobik, syn Stefan (Rasz) 

2/+Faustyn Sobik, Alojzy i Franciszka Podleśny (Got) 
3/+Łucja Śmiatek, na pamiątkę urodzin, mąż Henryk, Wal-

ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Niedziela – 16.10.2016r.                  UROCZYSTOŚĆ  
                                             ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ                  

7.oo 1/+Józef Kania, 6 rocznica śmierci, rodzice (Got) 
2/+Leon i Eufrozyna Pawela, syn Jan wnuk Adam 

8.3o 1/+Otylia Konsek, na pamiątkę urodzin, mąż Brunon, 
Mateusz i Bronisława Serafin 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Gabrieli i Leszka Kuśka z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz z okazji 55 
rocznicy urodzin Gabrieli i w intencji córek i ich ro-
dzin.TD 

11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej  z okazji 50 rocznicy ślubu  
Marii i Emila Dyczka z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 
Rozalii i Nikodema Kionka z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

13.oo 1/ Podziękowanie Panu Bogu i Matce Najśw. za 55 
lat małżeństwa Jana i Elżbiety Hajzyk wraz z dzieć-
mi z rodzinami, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze.TD 

14.15 Chrzty i roczki: Igor Paluch, Amelia Rapacz 
16.oo 1/+Paweł Oleś, 3 rocznica śmierci 

2/+Antoni i Albina Oleś, Konstanty i Celestyna 
Smołka 

20.3o 1/+Aniela Szostek, mąż Emanuel, wnuk Tomasz 
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Poniedziałek – 17.10.2016r.         Wsp. św. Ignacego 
                                       Antiocheńskiego, bpa i męcz.  

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, synowie 
Edward i Franciszek 
2/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elż-
bieta Mandel, Józef i Maria Mandel(Rasz) 

17.oo 1/+ Stanisław Rączka 
2/+Eleonora i Alojzy Dziwoki, 3 synów (Got) 

Wtorek –18.10.2016r.         Święto św. Łukasza, Ew. 

7.oo 1/+Alojzy Klepek, 3 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Zofia Gołofit, mąż Edward, córka Elżbieta,  ro-

dzice z obu stron, Marta i Konstanty Kaczmarczyk,  
6 synów, rodzice z obu stron 
2/+Ryszard Benisz, żona Aniela, rodzice (Got) 

Środa – 19.10.2016r.  

7.oo 1/+Teresa Kasztura, 1 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Róża i Jan Korduła 

2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda(Got) 

Czwartek – 20.10.2016r.          Wsp. św. Jana Kantego 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny, (Bog) 
17.oo 1/+Elżbieta Witala 

2/+Halina Gorywoda 
 3/+Alojzy i Paulina Stajer, córki: Lidia i Bronisława 

Piątek – 21.10.2016r.  

7.oo 1/Za żywych członków  Różańca św. 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ukończe-

nia szkoły podstawowej 
17.oo 1/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 3 synów: Alojzy 

Eugeniusz i Ryszard, rodzice z obu stron(Rasz) 
2/+Wiesław Dolny 35 rocznica, Otylia Dziwoki  
17 rocznica, 2 mężów, Stanisław Kempczyński 
3/+Małgorzata Motyka na pamiątkę urodzin 

Sobota – 22.10.2016r.   Wsp. św. Jana Pawła II, pap. 

7.oo    1/+Stefania Zieleźny w rocznicę śmierci 
2/+Aniela i Stanisław Lubszczyk, Berta i Wiesław 
Gonsiorkiewicz, zmarli rodzice 

12.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 
Stefanii i Antoniego Blazy, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 

13.oo Ślub:  Kania Paweł  -  Lorczyk Karolina 
17.oo 1/+Elżbieta Witala (Bog) 

2/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy  
i Franciszek, żona Maria,  Paweł Pierchała, żona Oty-
lia.(Rasz) 
3/+Teresa Tkocz 

Niedziela – 23.10.2016r.          XXX Niedziela Zwykła 

7.oo 1/+Leon Szopa (Got) 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka: 

Stanisław Benisz 
2/Od nowożeńców Natalii i Błażeja w intencji + ojca 
Jerzego Dziwoki oraz o Boże błogosławieństwo dla 
rodzin  Dziwoki i Wrona 

10.oo 1/+Mieczysław Rybacki, 2 rocznica śmierci 
2/+Roman Błaszczyk, 35 rocznica śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Grzegorza i Mirosławy Sładek z Boguszowic, z podz. 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej, z okazji 50 lat małżeństwa 
Stefanii i Karola Sobik, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze (Bog). TD 

16.oo 1/+Józef i Matylda Zniszczoł, syn Alojzy, żona Ger-
truda, Marta i Paweł Gonsior, syn Zygfryd 

20.3o  

Poniedziałek – 24.10.2016r. 

7.oo 1/+Serafin Sobik, 10 rocznica śmierci (Got) 
2/+Zygfryd Kula, rodzice z obu stron (Bog)  

17.oo 1/+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice z obu stron 
2/+Urszula Fojcik  

Wtorek – 25.10.2016r.                                  

7.oo 1/+Leon Sobik, 41 rocznica śmierci, Alojzy Sobik, 
żona Janina, Alojzy i Anna Sobik, Franciszek i Hele-
na Lubszczyk 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Wincentego Matuszczyk, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla całej 
rodziny. TD  

17.oo 1/+Maria i Andrzej Malerz 
2/+Alojzy Marczyk, rodzice z obu stron, Alfred  
i Anna Marczyk, Otylia i Jan Podleśny  

Środa – 26.10.2016r.  

7.oo 1/+Helena Mura 1 rocznica śmierci  
17.oo 1/+Franciszka i Adolf Maciończyk 

2/+Stanisław Łepek, na pamiątkę urodzin. 

Czwartek – 27.10.2016r. 

7.oo 1/+Zbigniew Bakaj 
2/+Gertruda Baran, 6 rocznica śmierci  

17.oo 1/Apostolat   
 2/+Krystian Dziurok  

Piątek – 28.10.2016r.      Święto Świętych Apostołów 
                                           Szymona i Judy Tadeusza                      

7.oo 1/+Roman Orszulik  
17.oo Msza Wspólna: 

+Gertruda i Jan Motyka, Alojzy Oślislok, Jerzy i 
Alojzy Babilas, Hubert Wybraniec 
+Józef Wawrzyńczyk, synowa Joanna(Bog) 
+Wincenty Szczypka, rodzice z obu stron 
+Emil i Łucja Smołka, Ewa Sobik, Jan Wodniok, ro-
dzice 
+Stefan Ciszewski, syn Adam 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice, teść Józef, żona 
Maria, zięć Rudolf(Bog) 
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus,  żona He-
lena, Regina Matuszczyk, Alicja Wenus, mąż Tade-
usz(Got) 
+Augustyn Weinoch, żona Marta,  rodziców z obu 
stron, wnuczka Marzena 
+Apolonia i Stanisław Łaszczewski, na pamiątkę 
rocznicy śmierci, Zygfryd Zając, żona Gertruda, ro-
dzice z obu stron, dziadków, za zmarłych z rodzin: 
Łaszczewski, Zając, Lisiak, Świder, Godzina, Sablik, 
Figas,  Zaczkowski, Pych, Stanisław Lisiak, za zmar-
łych z pokrewieństwa, sąsiadów 
+Jan Fiałka, żona Jadwiga 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Kon-
sek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
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+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 
+Krystyna Tasarz, Władysław i Maria Pikuła, Jan Kwiat-
kowski, Anna Piechaczek 
+Łucja Szymura, mąż Teodor, Maksymilian Lipka, żona 
Wilhelmina(Got) 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice,  Józef Sobik, Małgorzata  
i Gerard Maciejczyk 
+Anna Klejnot, 11 rocznica śmierci 
+Eugeniusz Wuzik, 18 rocznica śmierci 
+Jan Gorzawski, rodzice z obu stron 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub,  Helena Kolarczyk, mąż 
Jan 
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, rodzice, córka Dorota, 
wnuk Jan 
+Reinhold Kolenda, rodzice z obu stron (Kop) 
+Józef Naczyński (Bog) 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Ryszard Rajzer, 2 rocznica śmierci (Got) 
+Józef Marcin, na pamiątkę urodzin 
+Jan Niebrzydowski, 2 rocznica śmierci, rodzice z obu stron 
+Maria Garus, Rozalia i Konrad Dusza, brat Stanisław 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron 
+Karol Marczyk, żona Zofia, syn Alojzy 
+Tadeusz Kusz, rodziców 
+Zofia Bieniek, mąż Helmut, Elżbieta Tolarz, Anastazja 
Kądziorski,  Alojzy Dawia, Konstanty Motyka,  żona Ger-
truda, Waleska Krupa, córka Jadwiga,  Józef Krupa,  Cze-
sław Sobik, Henryk Wilczek 
+Marianna i Józef Kiczyński, wnuk Damian, Scholastyka  
i Władysław Rynkiewicz, synowie: Aleksander, Jan, Stani-
sław, Henryk, wnuczka Natalia 
+Gertruda Zniszczoł, mąż Alojzy (Bog) 
+Bernadeta Lewandowska, mąż Zenon, syn Wiesław, Aloj-
zy Maroszek, żona Helena 
+Elżbieta Sobik, na pamiątkę urodzin, od siostry 
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, żona 
Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona Zofia, syn 
Grzegorz 
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, Filo-
mena Kipka 
+Teodor Pytlik, żona Krystyna, 2 synów, synowa Anna, 
Marta Śpiewok, mąż Franciszek, Leon Dobias 
+Józef Gawlik, rodzice z obu stron, Roman Górski 
+Krzysztof Kluger, od rodziny Kula 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja,, syn Hubert, rodzice, 
Maria Szymura, mąż Stefan 
+Alojzy Piecha, 30 rocznica śmierci, żona Helena, syn Sta-
nisław, Paweł Kwoka, żona Agnieszka, Klemens Piecha, 
żona Anna, pokrewieństwo (Bog) 
+Albina Sobik, 7 rocznica śmierci, 2 mężów: Emil i Kon-
stanty, 2 synów, Antoni Pawlas, żona Magdalena, Franci-
szek żona Amalia, Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas, Fran-
ciszek Oleś 2 żony, Jan Sobik, żona Paulina, pokrewieństwo 
(Got) 
+Eryk Kabik 
+Wiktoria Zegrocka, mąż Emil, rodzice z obu stron 

+Janina i Jan Kipniuk, Jan Woźniak, Marta, Franciszek  
i Jacek Szczesiek 
+Mirosława i Jerzy Grad 
+Anna Wiaterek, mąż Edward, na pamiątkę urodzin, Maria 
Przeliorz, na pamiątkę urodzin, Jerzy Jurczyk 
+Edward Pawlik  

Sobota – 29.10.2016r.  

7.oo 1/+Alojzy Gorol, na pamiątkę urodzin. 
2/+Franciszek i Anna Musioł(Bog) 

14.oo Ślub: Pawlaszczyk Michał  -  Mikulska Joanna 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 25 lat małżeństwa 

Piotra i Małgorzaty Zimnol, z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze. TD  

17.oo 1/+Alina Podleśny - Małeszczyk 
2/+Krystyna Kempny, rodzice 
3/+Emil Zimończyk, żona Maria, syn Paweł  

Niedziela – 30.10.2016r.          Uroczystość Rocznicy 
                                  Poświęcenia Kościoła Własnego               

7.oo 1/+Elżbieta Sobik, na pamiątkę urodzin, od męża  
i synów z rodzinami  

8.3o 1/+Wincenty Burda, żona Genowefa, synowa Kry-
styna, wnuki Mirosław i Joanna(Rasz)  

10.oo 1/+Bożena Mura, 1 rocznica śmierci  
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Elżbiety i Nikodema Mazurek z Gotartowic, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.TD  

16.oo 1/+Henryk Fojt, 2 rocznica śmierci  
 2/+Aniela Korduła, 13 rocznica śmierci, rodzice: 

Gertruda i Antoni  Korduła, Matylda i Antoni Ksią-
żek, dziadków z obu stron  

20.3o   

Poniedziałek – 31.10.2016r. 

7.oo 1/  
17.oo 1/+Norbert Sobik, (Got) 

2/+Marian Bącik, rodzice Anna i Stefan Szewczyk, 
Stefan i Genowefa Bącik  

Wtorek – 01.11.2016r        Uroczystość Wszystkich 
                                                                       Świętych 

7.oo  1/Za  zmarłych ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/Za parafian 
10.oo 1/+Adam Torebko 
11.3o 1/+Jan Masłowski  
15.oo 1/MSZA ŚW. NA CMENTARZU 
16.oo 1/+Helena i Józef Dronia, synowie Marian i Walde-

mar, pokrewieństwo 
20.3o   

Środa – 02.11.2016r.          Wspomnienie Wszystkich 
                                                       Wiernych Zmarłych 

7.oo 1/Za parafian 
10.oo 1/+Adolf i Zofia Kasztura 
15.3o 1/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła, 

za zmarłych z rodzin: Korduła i Budny  
17.oo 1/+Bolesław Oleś, na pamiątkę urodzin, Gertruda 

Weinert, na pamiątkę urodzin  

Czwartek – 03.11.2016r. 

7.oo 1/Wotywna, zamawiają Boguszowice  
2/+Ks. Józef Zuber 
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17.oo 1/+Alojzy Gembalczyk, żony: Krystyna i Eufemia, 
Henryk Szymura, zmarłych rodziców (Bog) 
2/+Henryk Szymura, 4 rocznica śmierci (Bog)  

Piątek – 04.11.2016r.                        Wsp. św. Karola 
                                                         Boromeusza, bpa 

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP, za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii, oraz członków SH NSPJ 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Aleksander Szotek, żona Anna,  syn Antoni, zięć 
Ryszard Buchalik  

Sobota – 05.11.2016r.  

7.oo 1/Za parafian  
15.oo 1/W intencji rocznego dziecka: Zuzanna Wałach 
17.oo 1/+ Stanisław Lubszczyk, 7 rocznica śmierci, żona 

Aniela, Berta Gąsiorkiewicz, 4 rocznica śmierci, mąż 
Wiesław, rodzice 
2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława 
3/+Wincenty i Luiza Śpiewok, Regina i Małgorzata 
Śpiewok, Edmund i Gertruda Śpiewok, Emil i Raj-
mund Śpiewok  

Niedziela – 06.11.2016r.        XXXII Niedziela Zwykła 

7.oo   
8.3o 1/+Nikodem i Elżbieta Hyła, Edward Derda  
10.oo 1/+Roman Pleszewski, 3 rocznica śmierci 
11.30 1/+Aniela i Marian Kujawa, Salomea i Marian Mar-

kowicz  
16.oo 1/+Jan Szulik, w rocznicę śmierci, rodzice z obu 

stron(Kop) 
2/+Jan Pawliczek, 3 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron(Rasz)   

20.3o   

Poniedziałek – 07.11.2016r.                              

7.oo 1/+Walenty Maciończyk, rodzice z obu stron(Bog) 
2/+Anna i Franciszek Musioł(Bog) 

17.oo 1/+Stanisław Łepek, 2 rocznica śmierci 
2/+Benedykt Winkler 

Wtorek – 08.11.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Alojzy i Elżbieta Pawela, na pamiątkę uro-

dzin(Bog)  
2/+Leopold Sobik, żona Albina, córka Irena, Jan  
i Marta Dziurok(Bog) 

Środa – 09.11.2016r.   Święto Rocznicy Poświęcenia 
                                                     Bazyliki Laterańskiej 

7.oo 1/+Maria Konsek, rodzice: Marta i Jan Konsek(Bog) 
17.oo 1/+Nikodem Hyła 

2/+Helena Stajer, mąż Ernest, rodzice, Róża Motyka, 
mąż Gerard, rodzice (Bog) 

Czwartek – 10.11.2016r.                   Wsp. św. Leona 
                                                     Wielkiego, pap. i dK. 

7.oo  
17.oo 1/+Łucja i Antoni Rojek, Agata i Józef Krosny 

2/+Wiktor Karwot, 19 rocznica, 2 żony, 2 synów(Bog) 

 

 

Piątek – 11.11.2016r.    Wsp. św. Marcina z Tours, bpa 

7.oo 1/+Gertruda Kuczera 
10.oo 1/Msza św. ZA  OJCZYZNĘ 
15.3o 1/+Leon Urbanek, 1 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Paweł Sobik, żona Małgorzata, Anna i Wiktor Ka-
nia 

17.oo 1/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda 
2/+Alfred Piecha,  rodziców i teściów 

Sobota – 12.11.2016r.  Wsp. św. Jozafata, bp. i męcz. 

7.oo 1/+Ernest Konsek, 3 żony, synowie, rodzice i ro-
dzeństwo (Bog) 
2/+Helena Musiolik, mąż Alfred (Bog) 

17.oo 1/+Stanisław Mandel (Bog) 
2/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan 
3/+Aniela i Alojzy Oleś (Rasz) 

Niedziela – 13.11.2016r.       XXXIII Niedziela Zwykła 

7.oo 1/+Roman Zimończyk, żona Małgorzata, rodziców  
i teściów - na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Stanisław Buchalik, na pamiątkę urodzin (Got) 

8.3o 1/+Ludwik Marcisz, żona Dorota, syn Andrzej 
(Rasz) 
2/+Paweł Szymura, 55 rocznica śmierci (Rasz) 

10.oo 1/+Ryszard Zieliński, 10 rocznica śmierci, wnuk 
Dawid (Got) 
2/+Ernest Kozielski, 2 rocznica śmierci 

11.30 1/+Józef Lebioda, 1 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Jerzy Jurczyk, 2 rocznica śmierci, za wnuczkę 

Sabinę i rodziców (Got) 
2/+Kazimierz Ulrich, 1 rocznica śmierci 

20.3o  

Poniedziałek – 14.11.2016r.                              

7.oo 1/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni 
Bernacki, Józef Kaczmarczyk (Bog) 
2/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława 

17.oo 1/+Krystyna Kuczera (Got) 
2/+Maciuś Markiewka, na pamiątkę urodzin 

Wtorek – 15.11.2016r. 

7.oo 1/+Józef i Anna Gawliczek, Jan Wencka 
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława - na pamiątkę 

100 urodzin (Bog) 
2/+Franciszek Wałach, rodzice Marta i Wacław, sio-
stra Elżbieta 

Środa – 16.11.2016r.                       

7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franci-
szek i Helena Lubszczyk, Alojzy i Anna Sobik 
2/+Helena Sobik, 1 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Józef Piontek, żona Gertruda, córka Helena,  syn 
Erwin, synowa Renata (Bog) 
2/+Józef Kuczera, rodzice z obu stron.(Got) 

Czwartek – 17.11.2016r.                Wsp. św. Elżbiety 
                                                          Węgierskiej, zak. 

7.oo 1/+Jan i Maria Przeliorz, Stanisław Goworowski, 
żona Marianna, Emil Szopa, 2 żony, syn Leon (Got) 
2/+Stanisław Zimończyk, rodzice z obu stron, Anna, 
Gabriela, Antoni Stebel, pokrewieństwo 

17.oo 1/+Henryk Potyrcha, 3 rocznica śmierci, rodzice Łucja 
i Józef, teściowie Marianna i Stanisław Mizgała 



serce ewangelii 28 

2/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, córki Elżbieta i 
Gertruda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia, 
zięć Emil 
3/+Roman Kania, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 18.11.2016r.     Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, 
                                                                    dz. i męcz. 

7.oo 1/Za zmarłych członków Różańca św. 
17.oo 1/+Teresa i Karol Bulanda. 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 13 rocznicy urodzin 
Tobias Nowak, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze 

Sobota – 19.11.2016r.  

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman(Bog) 
2/+Wilhelm i Helena Kuczera,  córka Róża siostra 
Sebastiana, Józef i Emilia Berger, córka Janina, sy-
nowie Stanisław i Józef 

13.oo 1/+Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Krystyny i Henryka Łuczak, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze.TD 

17.oo 1/+Czesław Dombek 
2/+Anna Dyczka, 2 mężów 
3/+Róża Mura 
4/Msza św. w intencji MINISTRANTÓW 

Niedziela – 20.11.2016r.             Uroczystość Jezusa 
                                   Chrystusa, Króla Wszechświata 

7.oo 1/+Łucja Adamczyk, mąż Paweł 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 40 rocznicy ślubu  

Urszuli i Zygmunta Szotek, z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze.TD 
2/W intencji Chóru „COR JEZU” 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 lat małżeństwa 
Krystyny i Walentego Frelich z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze.TD 

11.30 1/+Helena Kuś, 2 rocznica śmierci 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 

Elwiry i Józefa Gąsior, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny.TD 

14.15 1/Chrzty i roczki: Zuzanna Michalska 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  

Mateusza Oleś z prośbą o Dary Ducha Św. na dalsze 
lata życia, z podz. za odebrane łaski 

20.3o  

Poniedziałek – 21.11.2016r.     Wsp. Ofiarowania NMP                       

7.oo 1/+Edward Macionczyk, 20 rocznica śmierci, żona 
Berta, rodzice 

17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, syno-
wa Olga 
2/+Stanisław Sulka, rodzice z obu stron 

Wtorek – 22.11.2016r.     Wsp. św. Cecylii, dz. i męcz. 

7.oo 1/+Gerard Oleś, 17 rocznica śmierci, żona Marta, 
zięć Ignacy,  rodzice (Bog) 

 2/+Edward Skałbania, żona Regina , Piotr Niesporek 
17.oo 1/+Józef Wielgocki 

2/+Józef Gąsior, rodzice Marta i Wilhelm (Bog) 

Środa – 23.11.2016r.  

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Józef Klejnot, żona 
Franciszka, rodzice z obu stron (Got) 

17.oo 1/+Emil Kuśka 

2/+Anna Szymura 2 mężów (Got) 

Czwartek – 24.11.2016r.   Wsp. świętych męczenni- 
                          ków Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow. 

7.oo 1/+Gertruda Emrych, mąż Teodor 
17.oo 1/+Marian Buchalik, ojciec Ewald 

2/+Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 

Piątek – 25.11.2016r.  

7.oo 1/+Henryk Konsek, 1 rocznica śmierci 
17.oo Msza Św. Wspólna: 

+Janusz Rduch 12 rocznica śmierci, rodzice Otylia i 
Józef.(Got) 
+Elżbieta Żadka, rodzice z obu stron 
+Kunegunda i Franciszek Szymura, syn Kazimierz, 
Krystyna i Franciszek Płaczek 
+Marta Oleś, na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć 
Ignacy, rodzice (Bog) 
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
+Paweł Matuszczyk (Got) 
+Stefan Buchalik, Alojzy Gorzawski, Leopold Ko-
storz, żona Rozalia.(Bog) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, zmarłych z rodzin: Łaszczew-
ski, Zając, Świder, Lisiak, Godzina, Figas, Nowicki, 
Soblik, Stanisław Lisiak, zmarłych z pokrewieństwa, 
sąsiadów,  zmarłych rodziców i dziadków obu stron 
+Jan Goraus 
+Anna Przybyła, 1 rocznica śmierci 
+Maria Zniszczoł, 33 rocznica śmierci,  mąż Ernest,  
Alfred Przeliorz, 16 rocznica śmierci, Robert Prze-
liorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz, żona Maria 
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz 
+Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Jano-
wicz, zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Wali-
czek, Goraus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące.(Bog) 
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław,  córka 
Kornelia, Bronisława Cieśla,  mąż Feliks, rodzice 
+Zygmunt Konsek, w rocznicę śmierci.(Got) 
+Anna Zieleźny, rodzice Henryk i Maria.(Got) 
+Antoni Kołodziejczyk, na pamiątkę uro-
dzin(Kamień) 
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walenty, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest 
Bulanda 
+Matylda i Paweł Grzesica, rodzice z obu stron,  syn 
Zygmunt, synowa Danuta, wnuczka Barbara 
+Janina Buchalik, rodziców z obu stron 
+Albert Pustołka, synowie: Mirosław i Aleksander 
+Stanisław Oleś, żona Krystyna 
+Leopold Skiba,  żona Regina, rodzice z obu stron,  
zięciowie: Oskar i Ernest, ich rodzice, za zmarłych z 
pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Zofia Marczyk, mąż Karol, syn Alojzy 
+Maria i Franciszek Widriński, Regina i Józef Nale-
pa, syn Kazimierz 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa,  syn Wiesław, 2 zięciów, Leokadia Wróbel 
+Helena Sobik, mąż Hieronim 
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+Edward Babilas, żona Małgorzata, rodzice z obu 
stron.(Got) 
+Ewa Liszka, ojciec Justyn, rodziców 
+Eryk Kabik 
+Wiktoria Zegrodzka, mąż Emil, rodzice z obu stron, 
Zbigniew  Kujtkowski, Dorota Kakowska 
+Ernest Kolenda, 20 rocznica śmierci 
+Antoni Karwot, wnuczka Katarzyna, rodzice: Aloj-
zy i Helena, brat Czesław 
+Józef Gembalczyk, rodzice: Anna i Konstanty 
+Augustyn Babilas, żona Czesława 
+Zbigniew Reicherd, rodzice: Kazimierz i Pelagia,  
za zmarłych z ul. Zgodnej. 

Sobota – 26.11.2016r.  

7.oo 1/+Maria Kula, 17 rocznica śmierci, mąż Wincenty, 
Alojzy Macionczyk, żona Antonina 

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Jolanty i Franciszka Kowalskich, z podz. za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze.TD 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Janusza Gawenda, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Serafin Król 
2/+Józef Potyra 
3/+Ernestyna Burda, 1 rocznica śmierci 

Niedziela – 27.11.2016r.             I Niedziela Adwentu 
7.oo  
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin 

Marii i 70 rocznicy urodzin Józefa Koszałka, z podz. 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

10.oo  
11.30 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Wandy Pytlik, z Gotartowic, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami. TD 
2/+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin.(Got) 

16.oo 1/+Danuta Kowalska, 1 rocznica śmierci 
20.3o 1/+Bożena Mura, od koleżanek 

Poniedziałek – 28.11.2016r.                              

6.3o  
17.oo 1/Apostolat 

2/+Monika Chrószcz, 18 rocznica śmierci, mąż Izy-
dor, syn Stanisław, zięć Jan(Rasz) 

Wtorek – 29.11.2016r. 

6.3o  
17.oo 1/+ Edeltrauda Krawczyk (Got) 

2/+Pelagia i Nikodem Ogierman 

Środa – 30.11.2016r.    Święto św. Andrzeja, Apostoła 

6.3o  
17.oo 1/+Franciszek Korduła, na pamiątkę urodzin 

2/+Maria Matuszek, na pamiątkę urodzin 

Czwartek – 01.12.2016r. 

6.3o  
17.oo 1/+Barbara Cichy, mąż Eryk, Maria Zimończyk, 

Roman Orszulik (Bog) 
2/+Erwin Woryna, w rocznicę śmierci, żona Anna 
3/+Józef Wątroba, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 02.12.2016r.  

6.3o 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz członków SH. 
2/+Waleska Zieleźny, rodzice , syn Justyn(Got) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/+Luiza Zawadzka 

Sobota – 03.12.2016r.                Wsp. św. Franciszka 
                                                        Ksawerego, prezb. 

6.3o 1/Za parafian 
17.oo 1/+Aleksandra Wronka, 6 rocznica śmierci 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Patrycji Koziołek z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 
3/+Józef Palarz w rocznicę śmierci 

Niedziela – 04.12.2016r.            II Niedziela Adwentu 
7.oo  
8.3o 1/+Helena Stajer, mąż Teodor, córka Aniela, syno-

wie: Józef i Stanisław, 2 zięciów, 3 synów 
10.oo 1/ W intencji Górników 
11.30 1/+Mariola Błaszczyk, 1 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Kornelia Sikora, 2 rocznica śmierci 

2/+Wincenty Palarz, 5 rocznica śmierci 
20.3o  
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Kocyba Karolina, Misiaszek Szymon,  Urbaniec Vanessa, 
Filipowski Filip,  Blaut Jakub, Blaut Wiktor, Janko Kamil, 
Woźniak Jakub, Korduła Matylda, Laura Hanak, Juszcza-
kiewicz  Sara, Marzec Maksymilian,  Izdebski Kacper, Prze-
liorz Jan,  Lenik Nathalie, Białecki Bartosz,  Foltyna Jakub,  
Watoła Antoni,  Piskula Wiktor, Lewandowska Emilia, Kłos 
Hanna, Benisz Amelia, Kłosek Szymon, Sobik Antoni, Ja-
nowski Adam, Koritar Jakub, Grębicki Jakub, Krzyształa 
Alicja, Patron Paulina, Gajda Antonina, Olczak Zuzanna, 
Podkowski Wojciech 

Śluby: 

Karwot Karol – Neumann Kinga 
Torbicki Marcin  – Piecha Izabela 
Harnasz Maciej  –  Pierchała Katarzyna 
Major Bartłomiej  –  Juraszczyk Agnieszka 
Orzeł Karol  –  Machoczek Julia 
Wołodko Alan – Kawulak Agata 
Tumula Damian – Tumula Marta  
Kurkowski Wojciech – Sitko Justyna 
Sitek Jarosław – Kłosek Magdalena 
Tomas Rafał – Konsek Joanna 
Torbicki Sławomir – Potyrcha Zuzanna 
Mura Robert – Kuśka Justyna 
Łakomski Piotr – Konsek Aneta 
Masłowski Marcin – Joszko Ewa 
Siorak Wacław  –  Gigla Katarzyna 
Szymura Adam  –  Dziwoki Marta 
Sobik Mateusz  –  Szczyra Anna 
Musiolik Janusz – Brzezina  Bożena 
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Pogrzeby: 

Sobik Elżbieta    28.10.1941-05.07.2016 
Lerch Hildegarda    17.05.1934 – 07.07.2016 
Szymik Maria    15.01.1938 – 07.07.2016 
Wójcik Stanisław    29.03.1952  -  09.07.2016 
Linder Andrzej     28.07.1957  -  20.07.2016 
Brodowska Czesława   04.01.1929  -  26.07.2016 
Wowra Maria    25.09.1940  -  27.07.2016 
Sobik Teodor    12.03.1931  -  27.07.2016 
Maj Lech    17.04.1960  -  27.07/2016 
Fojcik Damian    17.01.1981  -  11.08.2016 
Jaszek Teresa    17.10.1930  -  15.08.2016 
Dziwoki Marta   02.06.1937  -  16.08.2016 
Cichocka Zofia    18.11.1930  -  22.08.2016 
Winkler  Helena   03.08.1931  -  21.08.2016 
Lerch Leon     21.01.1927  -  23.08.2016 
Kaczmarczyk Cezary   18.06.1965  -  26.08.2016 
Ks.Frelich Janusz    05.04.1936  -  25.08.2016 
Cichos Jolanta    14.01.1965  -  28.08.2016 
Turek Józef     08.12.1935  -  19.09.2016 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Październik 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawo-
dowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym 
poczuciem etyki.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny 
odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich ra-
dość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii. 

Listopad 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką licz-
bę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim 
wysiłku solidarności.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani  
i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie 
ulegając pokusie zniechęcenia. 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

Protokoły przedślubne 

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

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

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 27 listopada 2016 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze listopadowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 12 listopada 2016 r. 

 

 
Najmłodsi czytelnicy „Serca Ewangelii” 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

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

 
W pierwszym tygodniu tegorocznych wakacji nasi 
ministranci tradycyjnie wypoczywali w Białce Ta-
trzańskiej. Oprócz „małych rekolekcji” był to również 
czas relaksu w pobliskich termach, wędrówek po gór-
górskich szlakach oraz rozgrywek piłkarskich. 

— czytaj str. 18 

 

Powakacyjna pielgrzymka 
ministrantów 

W sobotę 27 sierpnia w archikatedrze Chrystusa Kró-
la w Katowicach odbyła się tradycyjna powakacyjna 
pielgrzymka ministrantów naszej archidiecezji. Skła-
dała się ona z trzech elementów: spektaklu o św. 
Tarsycjuszu, uroczystej Eucharystii pod przewodnic-
twem metropolity katowickiego oraz z zawodów spor-
towych. Podczas losowania nagrody głównej jaką był 
rower górski, szczęście uśmiechnęło się do naszego 
ministranta Daniela Zieleźnego z Gotartowic. 
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Urodziny ks. Krzysztofa 
2 sierpnia swoje kolejne urodziny w naszej 
parafii obchodził ks. wikary Krzysztof Miki-
ciuk. Po Mszy św. o godz. 17.oo życzenia 
solenizantowi złożyli przedstawiciele Rady 
Parafialnej oraz grup działających przy para-
fii.  

 
Urodziny Księdza  

Proboszcza 
3 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.oo 
swoje urodziny obchodził ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko.  

 

 
 
 
 
 
 

 
„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szcze-
rego i bezinteresownego wkładu w życie 
innych, doświadczają największej radości 

życia – prawdziwego poczucia spełnienia.”  

Anthony Robbins 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



serce ewangelii 33 

Wakacyjny wyjazd 
charytatywny 

Górskie wędrówki, zabawy, gry i konkursy, humor oraz 
życzliwość były mottem wspólnego pobytu dzieci, opie-
kunów wraz z paniami z Parafialnego Zespołu Charyta-
tywnego w Białce Tatrzańskiej. 

 — czytaj str. 19 
 

 
W schronisku na Kotelnicy 

 

 
 

 
Zabawy nad rzeką Białką 

 
Sanktuarium Maryjne – Wiktorówka 

. 
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Pielgrzymowanie Grupy Pielgrzym 
W dniach 27-29 czerwca Grupa Pielgrzym wyruszyła na trzydniową pielgrzymkę w kierunku wschodniej 
granicy Polski, na Podlasie oraz do Nałęczowa, Kazimierza nad Wisłą i Sandomierza. 

— czytaj str. 16-17  

Wystawa w naszej 
świątyni 

Wystawa planszowa pt. „Moją polityką jest 
miłość. Św. Urszula – Julia Maria hr. Le-
dóchowska” przygotowana została przez 
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i 
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego. Mogliśmy ją oglądać w 
naszej parafii od 29 sierpnia do 9 września. 

 

 
Msza św. w sanktuarium MB Loretańskiej  

w Piotrkowicach 

 
„Pielgrzymi” przed Bazyliką Mniejszą w Kodniu 

 
Przed cudownym obrazem MB Kodeńskej – Królowej 

Podlasia 
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25 lat trwania w profesji zakonnej 
4 września w naszym kościele podczas 
Mszy św. o godz.10.oo za 25 lat trwania 
w profesji zakonnej, dziękowały Panu 
Bogu nasze dwie Siostry Urszulanki – 
Maria Danuta Benisz i Maria Justyna 
Oleś. 

Śluby wieczyste 

26 sierpnia w kościele św. Elżbiety w Cieszynie  
o  godz. 11.oo odbyła się uroczystość złożenia 
profesji wieczystej przez naszą parafiankę siostrę 
Marię Vianneję  znaną  jako Ania Eckert z nasze-
go osiedla.  
Zaś w niedzielę 4 września o godzinie 12.oo  
w parafii św. Bartłomieja w Pogrzebieniu profesję 
wieczystą, jako duchowy syn Księdza Bosko złożył 
Łukasz Torbicki – nasz parafianin z Gotartowic. 

Pamiętajmy o modlitwie w ich intencjach. 
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Nabożeństwa Fatimskie 

13-go każdego miesiąca od maja do paź-
dziernika w naszej parafii odbywają się nabo-
żeństwa ku czci MB Fatimskiej. Zapraszamy 
na ostatnie w tym roku październikowe Nabo-
żeństwo Fatimskie. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
1 września Mszą św. szkolną o godz. 17.oo rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.  
Zachęcamy wszystkie dzieci, ich rodziców czy 
dziadków do systematycznego udziału  
w czwartkowych Mszach św. szkolnych. 
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Poświęcenie tornistrów uczniom klasy pierwszej 

 
 

 
Msza św. młodzieżowa w piątek 2 września z udziałem 

kandydatów przygotowujących się do bierzmowania  
Msza św. na rozpoczęcie roku szk. w Zespole Szkół nr 6 


