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Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 19 października pozdrawia m. in. obecnych na niej 
parafian z Boguszowic.  W katechezie wygłoszonej podczas tej audiencji papież mówił o dwóch 
pierwszych uczynkach miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić i spragnionych napoić. 

       Adwent 2016             Pielgrzymka            Kolęda 2016/2017 
                                            do Rzymu                                       
           
                                                                                  
                                    
        
                     
 

W tygodniu poprzedzającym Naro-
dową Pielgrzymkę do Rzymu nasi 
parafianie, pod opieką duchową ks. 
Tomasza również udali się w kie-
runku Wiecznego Miasta. 19. paź-
dziernika na Placu Św. Piotra spo-
tkali się z papieżem Franciszkiem.   

 – czytaj str. 10

W ubiegłą niedzielę 27 listopada 
rozpoczęliśmy w kościele nowy 
rok liturgiczny. Jak zawsze roz-
poczynamy go od Adwentu, któ-
ry jest czasem oczekiwania na 
przyjście Pana i szczególnej 
czujności, aby być na to przygo-
towanym. Niech nasze życie 
staje się piękne właśnie dlatego, 
że jest czekaniem na przycho-
dzącego Chrystusa. 
   

Tegoroczne odwiedziny duszpa-
sterskie zwane kolędą rozpoczęły
się w piątek 25 listopada. Niech 
przyjęcie kapłana z Bożym błogo-
sławieństwem w naszych domach 
będzie wyrazem naszej wiary i 
przywiązania do Kościoła. Zachę-
camy do zapoznania się z planem 
kolędy    

– czytaj str. 11-12
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Msza św.  
młodzieżowa 

W pierwszy piątek miesiąca 2. września 
kandydaci do bierzmowania uczestni-
czyli w pierwszej po wakacjach Mszy 
św. młodzieżowej. 

Pielgrzymka Zespołu 
Charytatywnego 

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 
panie z Parafialnego Zespołu Charyta-

tywnego uczestniczyły wraz z ks. Pro-
boszczem w pielgrzymce do Sanktua-
rium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. 

Pielgrzymka do Rzymu 
 

 

 

 

 

 

W dniach 14 – 19 paź-
dziernika grupa naszych 
parafian pielgrzymowała 
do Wiecznego Miasta.  

– czytaj str. 10 

 

 

 

 
Młodzieży towarzyszyło 3 księży i 5 kleryków 

 

 

Z ks. Arcybiskupem Wiktorem Sk 
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Z ks. Abp Wiktorem 
Skworcem 
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Przed Nami Małżeństwo 
W dniach 22 – 23 października odbyła się  
w naszej parafii kolejna edycja kursu dla 
narzeczonych „Przed Nami Małżeństwo”. 
Projekt ten działa w ramach Duszpasterstwa 
Rodzin archidiecezji katowickiej. 

Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

1. listopada na parafialnym cmentarzu  
o godz. 15.oo została odprawiona Msza św. 
w intencji wszystkich zmarłych parafian. 

 
 

 

Wspólne zdjęcie przed Bazyliką św. Pawła za Murami 

 
Modlitwy przy grobie śp. ks. Infułata Edwarda Toboli  
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Wspomnienie św. Tarsycjusza 2016 
W sobotę 19 listopada w naszej parafii obchodziliśmy doroczne wspomnienie św. Tarsycjusza. Uroczy-
sta Msza św. w intencji całej wspólnoty naszych ministrantów i ich rodzin rozpoczęła się o godz. 17.oo. 

– czytaj str. 12-13 

 
 

 
Wspólne świętowanie wraz z rodzinami 

 

 
 

 
Włączenie do grona ministrantów starszych 
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Mamy Adwent. Czas wyciszenia i głęb-
szej refleksji duchowej. Sprzyja temu ciepło 
naszych domów i obecna za oknem aura, któ-
ra zapowiada zbliżającą się zimę. Wiele na-
szych milusińskich odważnie i gorliwie rozpo-
częło poranne szturmowanie kościoła i trwa 
codziennie na tradycyjnych roratach. Niech 
Bóg im błogosławi i obdarzy ich rodziny 
prawdziwą radością.  

Podsumowując jednak miniony czas, pozostaje 
nam w sercu wiele radosnych zdarzeń związanych ze 
Światowymi Dniami Młodzieży i obecnością w na-
szych domach radosnych pielgrzymów z Francji na 
czele z ich Arcybiskupem od św. Marcina z Tours 
(Bernard-Nicolas Aubertin). Kontakty polsko-
francuskie są nadal podtrzymywane i skutkują wza-
jemną życzliwością i zachętą do rewizyty. Jubileuszo-
we radości w piękny sposób zostały podsumowane 
październikową pielgrzymką do Rzymu, w której 
brało udział kilkudziesięciu naszych parafian na czele 
z księdzem Tomaszem.  Pielgrzymi swoją obecnością 
w Rzymie reprezentowali naszą parafię, przechodząc 
przez Bramę Miłosierdzia i modląc się przy grobie 
św. Jana Pawła II. Mieli też możliwość spotkania się 
z Ojcem św. Franciszkiem oraz z naszym księdzem 
Arcybiskupem Wiktorem Skworcem. Cieszymy się 
ich radością oraz dziękujemy za trud pielgrzymowania 
i za modlitwę, którą byliśmy wszyscy objęci. Mamy 
również za sobą te wyjątkowe dni w roku jakimi były 
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusz-
ny. Bóg zapłać za świadectwo nieustannej pamięci i 
modlitwy za swoich zmarłych, a szczególnie za piękny 
udział licznie zgromadzonych wiernych podczas Eu-
charystii na naszym cmentarzu.    

W Uroczystość Chrystusa Króla w katowickiej 
Katedrze miało miejsce  zakończenia II Synodu Ar-
chidiecezji Katowickiej. Dziękujemy wszystkim 
członkom Parafialnego Zespołu Synodalnego za udział 
w uroczystościach synodalnych, a szczególnie tym 
osobom, które wyraziły swoje zaangażowanie w wy-
pełnianiu kwestionariuszy.  Na tle działalności licz-
nych grup formacyjnych w parafii widoczna jest rów-
nież aktywność  osób realizujących  znany w Diecezji 
Katowickiej program „Przed nami małżeństwo”. Jest 
to jedna z ciekawszych form (dwudniowego) przygo-
towania narzeczonych do małżeństwa. Dziękujemy 
parom prowadzącym za październikową edycję tego 
programu i dobrą współpracę z naszą parafią. Kolejne  
edycje programu Przed Nami Małżeństwo zaplanowa-
ne są na styczeń, marzec i maj.                     

Po radosnych przeżyciach Święta św. Tarsy-
cjusza  wypada  mi w tym miejscu podziękować jesz-
cze raz naszym ministrantom, ich rodzicom i opie-
kunowi ks. Tomaszowi za zaangażowanie i piękną 
służbę przy naszym ołtarzu. Życzymy  im wiele du-
chowej odwagi w dawaniu świadectwa wiary i błogo-
sławieństwa Bożego. W tych szczególnych dniach 
warto również wspomnieć z wdzięcznością  świętą 
Cecylię, która błogosławi naszym chórzystom i św. 
Barbarę od naszych górników. Życzymy podopiecz-
nym tych zacnych  świętych kobiet  wszystkiego co 
najlepsze.  

Życie duszpasterskie i duchowe naszej wspólno-
ty osadzone jest w realiach  nieustannych działań go-
spodarczych. Jak zawsze w tym miejscu chcę wymie-
nić działania remontowe i inicjatywy jakie podejmo-
waliśmy w ostatnich dwóch miesiącach. Należą do 
nich miedzy innymi: 

1/ Zakończenie przez panów Śmiatków malo-
wania dolnych korytarzy i salek Domu Parafialnego. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Obchody Święta św. Tarsycjusza. 

 
Dzwony po gruntownym remoncie. 
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2/ Wymiana na terenie wewnętrznym i ze-
wnętrznym Starej Fary żeliwnych rur kanalizacyjnych  
na nowe z tworzywa oraz instalacja trzech nowych 
ubikacji.  

3/  Uruchomienie z początkiem października 
ogrzewania Starej Fary, Starego Domu Parafialnego, 
Kościoła i Domu Parafialnego z probostwem.  

4/ Drobne remonty podłogi w kaplicy św. An-
ny. 

5/ Wycinka drzew - zgodnie z pozyskanym po-
zwoleniem -  w okolicach Domu Pogrzebowego i Do-
mu Parafialnego oraz w kilku miejscach obok naszego 
kościoła i skarpy. Likwidacja pozostałych pni na 
wyżej wymienionym terenie i na cmentarzu (trudne 
przedsięwzięcia wykonane pod kierownictwem pa-
na Huberta Figasa). 

6/ Wymiana fragmentów rynien na terenie 
Starego Domu Parafialnego. 

7/ Drobne roboty wykończeniowe dotyczące 
granitu w prezbiterium.  

8/ Częściowa kontynuacja prac w obrębie sedilii 
w naszym prezbiterium. 

9/ Zastosowanie nowej technologii w napędza-
niu naszych dzwonów kościelnych. Zmiana ustawie-
nia naszych dzwonów i wyżarzenie ich serc oraz zasto-
sowanie  nowej elektroniki i zdalnego sterowania. 

Bogu dziękuję za życzliwość i materialne 
wsparcie naszych parafian wobec trwających inicjatyw 
gospodarczych. W powyższych pracach od 1-7 punktu 
zaangażowani byli panowie: Figas Hubert, Zając 
Damian, Kuczera Kazimierz, Michałowicz Bogu-
sław, Gąsior Michał, Gawęda Janusz, Goraus Piotr 
i Krawczyk Bogdan. W pozostałych znane i stare 
firmy jak firma państwa Ewy i Piotra Kłosków ze 
Szczyrku i pana Antoniego Rducha z Połomi. 

Czas Adwentu to jednak okres radosnego 
wyciszenia i pogłębienia swojej zażyłości z Bogiem. 
Od Maryi uczymy się pokory i przyjmujemy postawę 
radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem w cza-
sie tych pięknych świąt, które są przed nami. Na tle 
wielkich problemów, którymi żyje Świat i Europa, 

Jezus jest dla nas najbardziej wiarygodnym źródłem 
pokoju. Niech kapłanom naszym nie zabraknie cier-
pliwości, by oprócz codziennych swoich obowiązków, 
które zaczynają od wczesnych godzin porannych, nie-
śli Boże błogosławieństwo do naszych domów w cza-
sie odwiedzin kolędowych.  

Na czas Adwentu i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia ze szczególnym darem Bożego błogo-
sławieństwa wdzięczny za wszystko                

 
    ks. Krzysztof  Błotko, proboszcz. 

 

O nawróceniach 

W jaki sposób Bóg nawraca grzeszników 

Rozmaicie  - często jak wiatr co pędzi stado kapeluszy 

chwyta duszę wprost z miejsca i targa za uszy 

niekiedy z uśmiechem, prawie że wesoło 

święci biorą za rękę i bawią się w koło 

a czasem — nie do wiary 

ni z tego ni z owego 

łzę zdejmujesz z twarzy 

jak pieszczotę śniegu 

ks. Jan Twardowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż sedilli w naszym prezbiterium. 

 
Remont dzwonów przeprowadziła firma Rduch z Połomii. 

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa,  

który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczy-

wistniając swe królestwo sprawiedliwości i poko-

ju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza  

w Betlejem odnawia w sercach wierzących  

pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietni-

com. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem 

nadziei, która przenika nasze najgłębsze doświad-

czenia osobiste i wspólnotowe.” 

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

DRĘCZĄCA ŻĄDZA SAMOTNOŚCI. CIĘŻKA 
CHOROBA I UCIECZKA W R. 1843 

Patrząc na Proboszcza z Ars, uśmiechniętego i odda-
nego gorliwej pracy wśród pątników, nie przypuszczałby 
nikt, poza osobami z jego otoczenia, iż prześladowała go 
ustawicznie żądza indywidualnej samotności, i pozornie 
nieprawdopodobnym wydałoby się spostrzeżenie Katarzyny 
Lassagne, iż pozostawał na parafii w Ars przez łat czterdzie-
ści jeden, zawsze wbrew swojej woli. Od dwunastego roku 
życia - zwierzał się hrabiemu des Garets, burmistrzowi z 
Ars - proszę Boga, bym mógł żyć w samotności; prośby 
moje jednak nie zostały wysłuchane. 

Pragnienie to objawiło się u niego w latach dziecię-
cych wskutek zamiłowania do modlitwy. Bardzo wcześnie 
zrozumiał już, że milczenie i skupienie sprzyjają wzniesie-
niu się duszy do Boga. Gdy został proboszczem, do daw-
niejszych pragnień przybyła mu jeszcze nowa pobudka. 
Uważając się za nieuka4 rozmyślał nad tym, czy nie kusił 
Pana Boga, przyjmując pracę duszpasterską... Ach - mówił 
wzdychając - nie o pracę tu chodzi, lecz o rachunek, który 
zdać będę musiał z życia proboszczowskiego! I ta myśl 
niepokoiła go ciągle aż do lat ostatnich. 

W roku 1858 - miał wówczas lat siedemdziesiąt dwa - 
podczas Misji, którą prowadził w jego parafii ksiądz Desco-
tes, zbliżył się z radosnym wyrazem twarzy do kaznodziei w 
chwili, gdy tenże miał wychodzić na ambonę - O, tym ra-
zem ksiądz nas nawróci! - rzekł. - Ksiądz Proboszcz - odparł 
misjonarz - nie ma potrzeby obawiać się o swoje Zbawienie. 
Za to ręczę. - Ach, mój drogi - westchnął święty, a twarz 
jego z nagła przybrała wyraz powagi i niepokoju - nie wiesz, 
co to znaczy przejść z probostwa na sąd Boży... 

Ta właśnie myśl o jakimś zakątku, w którym mógłby 
opłakiwać swe nędzne życie, dręczyła go od pierwszych lat 
pracy duszpasterskiej. Katarzyna Lassagne przypominała 
sobie, iż słyszała go mówiącego o tym zaledwie w dwa lata 
po przybyciu na parafię. Jak już wiemy, w roku 1827 ksiądz 
Vianney podjął osobiście starania u swego biskupa, o prze-
niesienie go z parafii. Wprawdzie doznawał tam przykrości i 
cierpiał z powodu rzucanych na niego oszczerstw; lecz w 
gruncie rzeczy niepokoiła go myśl inna. - Może pozwolą mi 
wytłumaczyć się - myślał - jeśli tak, to wyjawi biskupowi 
wszystko, co go niepokoi. - Gdy Jego Ekscelencja ofiarował 
mu probostwo w Fareins, zawahał się - i w końcu pozostał 
na dawnym miejscu. - Kto wie - pomyślał - może z Ars 
łatwiej mi będzie uzyskać pozwolenie na wstąpienie do 
trapistów lub kartuzów? 

W roku 1830, choć już oblegały go tłumy, jednakowo 
zawsze patrzy! na rzeczy Lecz pragnienie samotności stało 

się jeszcze gorętszym, gdy sąsiad jego, ks. Mermod z Chale-
ins, zwrócił się doń po radę w sprawie życia doskonalszego: 
Nie trzeba być proboszczem do końca życia - rzeki mu 
ksiądz Vianney. - Trzeba zachować sobie trochę czasu, aby 
się przygotować na śmierć. 

W dwadzieścia pięć lat potem wysłuchał podobnego 
zwierzenia kanonik Camelet, przełożony misjonarzy z Pont 
d'Ain: Nie chciałbym umrzeć proboszczem - mówił mu ks. 
Vianney - gdyż nie znam żadnego świętego, który by umarł 
na tym stanowisku. Chciałbym mieć choć dwa łata przed 
sobą, by opłakać swe nędzne życie. O, wtedy dopiero, jak 
mi się zdaje, ukochałbym szczerze Boga! 

Do Kurii biskupiej w Belley dochodziły niejednokrot-
nie echa jego pragnień i westchnień. Biskup Devie udawał, 
że ich nie słyszy. Wytrwałość wszakże, z jaką ksiądz Vian-
ney dopominał się o exeat, wskazuje, że nie utracił nigdy 
nadziei, iż prośba jego będzie wysłuchana. 

Ta nadzieja była dlań koniecznością życiową - powie-
działa pani des Garets. Gdy zwracał się do biskupa o wyja-
śnienie, jakiej sprawy sumienia, rzadki byt wypadek, by nie 
potrącił jednocześnie, choć słowem, o tę wielką sprawę, 
która stale leżała mu na sercu. 

Charakterystycznym jest następujący wyjątek z jego 
listu, pisanego w roku 1851. Biskup Devie, któremu Rzym 
w tym czasie dał pomocnika w osobie biskupa Chalandon'a, 
sam myślał o zrezygnowaniu ze swego stanowiska. 

...Skoro Wasza Ekscelencja tak jest szczęśliwy, iż pra-
cuje nad tym, by się usunąć i myśleć już tylko o niebie, 
proszę, jak o łaskę, by i mnie tego samego szczęścia udzie-
lił... Jeśliby Wasza Ekscelencja miał ustąpić nie udzieliwszy 
mi go, umarłbym ze zmartwienia. Niech dobre serce Waszej 
Biskupiej Mości przebaczy mi wszystkie kłopoty, jakie Mu 
sprawiłem... Ufam silnie, iż Wasza Ekscelencja wie, że 
jestem tylko biednym nieukiem. Takie jest zdanie ogółu... I 
podpisał się z pokorą: - Jan Maria Vianney, biedny pro-
boszcz z Ars. 

Ponieważ list ten pozostał bez skutku, przeto gdy w 
kilka lat później biskupem w Belley został ks. Chalandon, 
znowuż otrzymał takie naglące podanie: Ekscelencjo, staję 
się coraz słabszym. Część nocy spędzać muszę na krześle 
lub też podnosić się trzy albo cztery razy na godzinę. Do-
znaję omdlenia w konfesjonale, tracę często przytomność. 
Biorąc pod uwagę słabość moją i wiek, chciałbym, Księże 
Biskupie, pożegnać Ars na zawsze... Podpis tym razem 
brzmi: Vianney, biedny, nieszczęśliwy kapłan. 

Te same usilne prośby powtarza! nieustannie, ile razy 
biskup wizytował jego parafię. W przeddzień wizyty paster-
skiej umartwiał się w dwójnasób, modlił się, płakał, jęczał i 
pościł, zanim wypowiedział swą prośbę. I skoro tylko ujrzał 
dostojnego gościa czuł, iż ożywia się w nim nadzieja, tyle 
już razy zawiedziona. 

Proboszcz  z  Ars (43) 
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Pewnego dnia, zauważył pan Oriol, że wszedł do za-
krystii uradowany, rozpromieniony. Ksiądz Biskup przyjeż-
dża - szepnął mu do ucha - Ksiądz Biskup przyjeżdżał Po-
proszę go jeszcze... wiesz już o co... Biskup nawet dość 
często odwiedzał świętego swego przyjaciela, lecz ksiądz 
Vianney pozostawał nadal proboszczem w Ars... Jeszcze w 
ostatnim miesiącu życia mówił o wzięciu dymisji, jak o tym 
wspomina biskup de Lanigalerie w mowie żałobnej wypo-
wiedzianej w dzień pogrzebu. 

To gwałtowne pragnienie samotności nie powinno nas 
właściwie dziwić u człowieka, który, jak ksiądz Vianney, 
chętnie byłby życie całe spędził na klęczkach przed taberna-
kulum, jednakże dokładnie rzecz badając, odnajdziemy tu 
możliwość pokusy szatańskiej, która ukrywała się pod pozo-
rami zupełnie godziwej skłonności. Niewątpliwie zależało 
szatanowi na tym, aby się świętego proboszcza jak najry-
chlej pozbyć z Ars, gdzie żniwo dusz pod jego przewodnic-
twem było tak wielkie. 

Proboszcz z Ars - oświadczał ksiądz Monnin - uznał 
sam, iż w pragnieniu tym było nieumiarkowanie i że przy-
puszcza, iż może szatan posługiwał się nim, by go kusić. 
Umartwiał się więc, opierał się temu pragnieniu całą siłą, 
lecz mimo to, przez całe życie z nim 
walczyć musiał. 

Świadectwo pana des Garets, 
burmistrza z Ars, jeszcze jaśniejsze i 
wyraźniejsze światło rzuca na tę spra-
wę. Uważam - mówił pan des Garets - 
iż ksiądz Vianney stale pragnął usunąć 
się w samotne zacisza. W pragnieniu 
tym rozróżniam trzy pobudki: 

1. chęć uchylenia się od odpowie-
dzialności za rządy parafii; 

2. możność opłakiwania tego, co 
nazywał swym nędznym życiem; 

3. zyskanie wolnego czasu do modli-
twy i rozmyślania. To są główne 
pobudki, do których Proboszcz z 
Ars się przyznawał. 
Lecz nadto przekonany jestem, iż 

na dnie tego pragnienia tkwiła rzeczywista pokusa szatań-
ska, której on, mimo znajomości dróg Bożych, nie był świa-
dom. Gdy nie śpię - mówił ksiądz Vianney - umysł mój 
podróżuje: jestem u trapistów, u kartuzów; szukam kąta, 
gdzie bym mógł opłakiwać swe nędzne życie i czynić poku-
tę za grzechy. 

Tak samo niegdyś skarżyła się św. Katarzyna Sienneń-
ska, wsławiona tylu cudami i uwielbiana przez tłumy. Dla-
czego to, Panie - mówiła ta święta - czynisz ze mnie taką 
igraszkę ludu? Wszyscy słudzy twoi żyć mogą wśród ludzi 
w spokoju, prócz mnie!. I jego też, biednego proboszcza, nie 
chciał Bóg w tym wysłuchać. 

Słyszałam raz - opowiada Katarzyna Lassagne - jak 
mówił: Bóg daje mi prawie wszystko, o co Go proszę, tylko 
nie wtedy, gdy modlę się za siebie. - Bo Ksiądz Proboszcz 
prosi Pana Boga, by go zabrał z Ars - odrzekłam - a Pan 
Bóg tego nie chce. - Na to nic mi nie odpowiedział. 

Nie ulega wątpliwości, że pokusa ta, chociaż może po-
chodzenia szatańskiego, była dopustem Bożym i nawiedzała 

świętego z woli Nieba. Zrozumiał to ksiądz Monnin. Zdaje 
mi się - mówił - iż było w tym tajne zrządzenie Boskiej 
Opatrzności, ażeby ksiądz Vianney, czyniąc ofiarę z upodo-
bania swego na rzecz posłuszeństwa, z przyjemności na 
rzecz obowiązku, miał sposobność przezwyciężania się co 
chwila i deptania nogami własnej woli. 

Pociąg do samotności zresztą znajdował w nim swoją 
przeciwwagę w pociągu do pracy apostolskiej, i serce jego, 
z Bożego dopuszczenia, ustawicznie oscylowało pomiędzy 
tymi dwoma biegunami. To pewne jednak, iż odpowiedzial-
ność i praca duszpasterska napełniały go trwogą. Pewnego 
razu, gdy spowiadał się u niego seminarzysta z Lyonu, Ks. 
Vianney zapytał swego penitenta, czy miał już wyższe świę-
cenia. Tak jest, jestem diakonem i już tylko trzy miesiące 
dzielą mnie od kapłaństwa. - odrzekł seminarzysta. Ach! 
dziecko moje - zawołał Święty - nie mów tak lekko, bo 
kapłaństwo zawsze otrzymujemy za wcześnie!..  Wiedział 
jednak, iż pasienie trzody Chrystusowej to przede wszyst-
kim praca miłości. 

Wzdychał za ciszą i samotnością, ale nigdy nie był 
bardziej zadowolony jak wtedy, gdy zewsząd naciskały nań 
tłumy: Powinien był raz na zawsze wytłumaczyć sobie wąt-
pliwość, czy byt stworzony do tych posług - twierdzi pani 

des Garets, bo jak tylko zmniejszał się napływ 
pątników, smutniał i odprawiał nowenny, by 
rzesze powróciły. A gdy to się stało, nie dał 
sobie wytchnienia, litując się nad ludźmi, iż 
przychodzą z tak daleka i noc całą wyczekują 
swej kolei przy konfesjonale. 

Trzeba by, aby mi Pan Bóg udzielił tej 
łaski, jakiej udzielił niektórym świętym, iż byli 
naraz w kilku miejscach - mówił. - Choćbym 
był już jedną nogą w niebie, gdyby kto przy-
szedł powiedzieć mi, bym powrócił na ziemię 
dla pracy nad nawróceniem jednego grzeszni-
ka, chętnie bym powrócił. I gdyby trzeba było 
w tym celu pozostać tu do końca świata, 
wstawać o północy i cierpieć to, co ja cierpię, 
całym sercem przystałbym na to. 

Pewnego dnia, gdy nauczał katechizmu 
w kościele, zawołał: O, gdybym był wiedział, co to jest być 
kapłanem, bardzo rychło byłbym się schronił do trapistów! 
Na to z tłumu ozwał się głos: Mój Boże, jakaż by to szkoda 
była! Ten okrzyk płynący z serca stał się dla naszego Świę-
tego wyrocznią, zachętą i nauką zarazem. 

To jednak nie przeszkadzało, iż Proboszcz z Ars pró-
bował aż trzykrotnie opuścić parafię. Z tego wnioskując 
łatwo pojąć, do jakiego stopnia dręczył go głód samotności. 
Zdawało mu się, iż widzi w tym, choć niewyraźnie, nakaz 
woli Bożej, przeciwny woli biskupa; od którego, mimo 
wszystko, spodziewał się zdobyć pozwolenie. 

Pierwsze opuszczenie przezeń parafii - mniej więcej 
około roku 1840 - przeszło niepostrzeżenie, i sam ksiądz 
Vianney dopiero zwierzył się ze swego kroku w jakiś czas 
później. Wśród bardzo ciemnej nocy wyszedł z plebanii - 
była wówczas może druga godzina po północy - i puścił się 
samotnie w drogę ku Villefranche. Dokąd szedł i co właści-
wie myślał uczynić - nic o tym nie mówił. Szedł niedługo. 
Dotarłszy do krzyża des Combes, nieopodal wsi Ars, za-
trzymał się i jął rozmyślać: Czy to, co czynię w tej chwili, 
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jest rzeczywiście wolą Bożą?... Czy nawrócenie choćby 
jednej duszy nie warte więcej niż wszystkie modlitwy, jakim 
mógłbym się w samotności poświęcić? - i zawrócił do Ars. 
Czekające już nań dusze w tej chwili czas mu zajęły. Pokusa 
tej ucieczki - dodaje ksiądz Toccanier, któremu zawdzię-
czamy to opowiadanie - chwyciła go znienacka. 

c.d.n. 

(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 

Ewangelia małżeństwa  
i rodziny, sztuka  
towarzyszenia. 

„Dobra nowina o małżeństwie” 
–  to to, że u podstaw fundamentu 
zdrowej rodziny leży miłość między 
mężczyzną i kobietą. „Dobra nowina” 
o miłości małżeńskiej odnosi się do 
tego, że miłość jest wydarzeniem, 
czymś, co jest nam ciągle dawane, jak 
prezent. Zanim ją odkryliśmy i wybra-
liśmy, miłość małżeńska została nam 
podarowana … „od wieków jest ona 
przeznaczona dla ciebie”(Tb 6,18) 

Dwie „ewangelie”: Jezusa Chry-
stusa i małżeńska, są ściśle ze sobą 
związane. Ewangelia Jezusa Chrystu-
sa – ewangelia, którą jest Jezus – jest 
źródłem miłości małżeńskiej, a wyjąt-
kowo piękna małżeńska miłość jest 
promieniem miłości Jezusowej, który 
do nas przychodzi i nas dotyka. Bóg 
powiedział: „Nie jest dobrze, by męż-
czyzna był sam” i za te słowa i dzia-
łanie dziękujemy Bogu bardzo często. 
Miłość nas ogrzewa, uspakaja, wpro-
wadza ład w nasze życie, jest najcen-
niejszą rzeczą w naszym życiu. Jak 
nie mówić z radością o pięknie mał-
żeństwa. 

Miłość to wydarzenie, to prezent 
– dobro dla niej i dla niego. Budzę się 
i już pragnę czynić dla niej/dla niego 
dobro. To pragnienie nie ustaje, mi-
łość nigdy nie ustaje, nie ma się jej 
dosyć, nie można się nią nasycić. Bóg 
Ojciec stworzył nas z miłości do mi-
łości i pomimo naszej nieudolności w 
miłości za nic nie oddalibyśmy tego 
obdarowania.  Trzymamy się za ręce, 
a drugą dłonią trzymamy się Jezusa 
szeptając prośbę, by nigdy nie wypu-
ścił nas ze swej dłoni.  

Mamy świadomość, że to z na-
szej miłości wypływa nasza postawa 
służby w ruchu, w kościele, dzieciom, 
drugiemu człowiekowi. Czasem bra-
kuje już sił, umiejętności, wkrada się 
irytacja w relacjach z innymi. Dobrze, 
że jest „reguła życia” - ten punkt wy-
siłku, do którego zaprasza nas Equi-
pes Notre-Dame. Ona pomaga nam 
bardziej być dla siebie, dzieci, innych. 
Jest co poprawiać, doskonalić, uświa-
damiać sobie jak słabi jesteśmy w 
swych postanowieniach, działaniach 
w dobrym. Już wiemy, że to nie takie 
proste być dobrym, życzliwym, mi-
łym, serdecznym, ale może być na-
szym udziałem dzięki Bożej łasce. 

Grzech – mój grzech wszystko 
to wywraca i staję się nie do zniesie-

nia. Jak mówić wtedy o towarzysze-
niu, jak go doświadczać, chyba tylko 
jako doświadczenie bólu. Przebacze-
nie – zapomnienie – nierozpamięty-
wanie, to droga do wejścia na „drogę 
towarzyszenia”. Moje czyste serce 
może być zdolne do towarzyszenia 
drugiemu człowiekowi w jego byciu – 
tu i teraz. Wydaje nam się, że owo 
„towarzyszenie” w małżeństwie to nic 
innego jak realizacja naszej przysięgi 
małżeńskiej „ślubuje Ci miłość (do-
bro), wierność (wyłączność), uczci-
wość małżeńską (przeźroczystość 
moich działań) oraz to, że nie opusz-
czę Cię, aż do śmierci (dozgonność). 
Towarzyszenie innym – to opieka, 
bycie z naszymi dziećmi, starszymi 
rodzicami - takie ciepłe bycie, by im 
było dobrze. Towarzyszenie – to trud-
ne zadanie, ale oby stało się ono sty-
lem naszego życia – o to się modlimy 
każdego dnia o poranku.  

             Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 
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Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 

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

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

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

kkb.biuro@gmail.com              albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
          ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
            „Kurs Biblijny” 
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Ogłoszony przez papie-
ża Franciszka Rok Miłosier-
dzia stał się okazją do włą-
czenia się grupy pielgrzy-
mów z naszej parafii w Naro-
dową Pielgrzymkę do Rzymu. 

Wyjechaliśmy w piątkowe po-
południe po Mszy św. w naszym ko-
ściele parafialnym, aby o poranku, 
jeszcze w ciemnościach, pojawić się 
w Padwie. Podróż przebiegła bardzo 
spokojnie. W Padwie rozpoczęliśmy 
dzień od Mszy św., po której rozpo-
częło się zwiedzanie bazyliki św. 
Antoniego. Mogliśmy podzi-
wiać grób świętego i pomodlić 
się przy nim, zobaczyć wiele 
relikwii i kaplic. Z bazyliki 
ruszyliśmy na stację kolejową, 
by pociągiem udać się do We-
necji. Plac świętego Marka 
cały zanurzony był w wodzie, 
dlatego do bazyliki musieliśmy 
dostać się po specjalnych po-
destach. Ogromny tłum odwie-
dzających to piękne miasto na 
wodzie był dla nas wielką 
szkołą cierpliwości, ale osta-
tecznie mogliśmy wejść do pięknej 
bazyliki św. Marka. Następnie krótki 
rejs po zatoce w stronę stacji kolejo-
wej i pierwszy nocleg na włoskiej 
ziemi.  

Drugi dzień naszej pielgrzymki 
to Florencja i Asyż. Wraz z przewod-
niczką przeszliśmy przez miasto, 
oglądając piękne zabudowania, rzeźby 
i piękną katedrę florencką wraz z 
baptysterium. Popołudniu udaliśmy 
się naszym autokarem do Asyżu – 
miasta św. Franciszka. Tam nawiedzi-
liśmy grób świętego i uczestniczyli-
śmy we Mszy św. Po spacerze pięk-
nymi uliczkami zachowanymi w du-

chu czasów św. Franciszka dotarliśmy 
do bazyliki św. Klary, gdzie mogli-
śmy pomodlić się przed krzyżem San 
Damiano i nawiedzić grób św. Klary. 

Po intensywnym dniu udaliśmy 
się na nocleg do miejscowości Fiuggi.  

Od poniedziałku zdobywali-
śmy Rzym. Pierwszy dzień to trzy 
bazyliki: św. Pawła za Murami, gdzie 
uczestniczyliśmy we Mszy św., św. 
Jana na Lateranie oraz sąsiadujące 
święte schody oraz Santa Maria Mag-
giore. Bazyliki zrobiły na pielgrzy-
mach ogromne wrażenie. W każdej z 

nich mogliśmy przejść przez święte 
drzwi zyskując w roku jubileuszowym 
odpusty. W każdej z bazylik mieliśmy 
czas, aby zatrzymać się na chwilę 
osobistej modlitwy. Popołudnie upły-
nęło nam na spacerze po mieście. 
Mieliśmy w tym dniu piękną pogodę. 
Zobaczyliśmy Schody Hiszpańskie, 
fontannę di Trevi oraz Panteon. 

Wtorek to dzień, w którym 
udaliśmy się do Bazyliki św. Piotra na 
Watykanie. Nie udało nam się zdążyć 
na zamówioną dla nas Mszę św. ze 
względu na korki panujące wokół 
miasta, ale podczas zwiedzania wnę-
trza bazyliki spotkała nas niespo-
dzianka. Po modlitwie przy grobie św. 

Jana Pawła II spotkaliśmy 
naszego księdza Arcybi-
skupa Wiktora Skworca. 
Po krótkiej rozmowie  
z nami udzielił nam paster-
skiego błogosławieństwa i 
polecił pozdrowić naszych 
parafian w Boguszowi-
cach. Piękne wnętrza wa-
tykańskiej bazyliki wypeł-
nione były ogromnym 
tłumem pielgrzymów z 

 
różnych zakątków świata. Popołudniu 
przejechaliśmy na wzgórze awentyń-
skie, a następnie oglądaliśmy Rzym 
antyczny: Forum Romanum i Kolo-
seum. Wieczorem na Mszę św. udali-
śmy się do pięknej kaplicy w klaszto-

rze sióstr we Fiuggi. 

Środa to przede wszyst-
kim audiencja generalna Ojca 
świętego Franciszka na placu 
św. Piotra. Przyjechaliśmy 
wcześniej, zajęliśmy odpo-
wiednie miejsca i wielu na-
szych pielgrzymów mogło 
zobaczyć przejeżdżającego 
między sektorami Ojca święte-
go z bardzo bliskiej odległości. 
W czasie audiencji papież skie-
rował do nas pozdrowienia i 
otrzymaliśmy uroczyste błogo-

sławieństwo. Po audiencji wraz z 
czterema innymi grupami z naszej 
archidiecezji zebraliśmy się na Mszy 
św. w kościele św. Wincentego Pallo-
tiego i to był ostatni punkt naszej 
rzymskiej przygody. Stamtąd pojecha-
liśmy na lotnisko i wieczorem przed 
północą, byliśmy już na miejscu. 

Bogu niech będą dzięki za 
wspaniały czas wspólnego pielgrzy-
mowania, za czas wspólnych modlitw, 
za zyskane odpusty, papieskie i arcy-
biskupie błogosławieństwo i za pięk-
no, jakiego mogliśmy doświadczyć 
wpatrując się w dziedzictwo chrześci-
jańskiej wiary. Dziękuję wszystkim 
Pielgrzymom za wspaniałą atmosferę 
i wielkie zdyscyplinowanie w tłocz-
nych i trudnych do przejścia miej-
scach. Oby nasze pielgrzymowanie 
pozostawiło w naszych sercach więk-
sze pragnienie pełnienia dzieł miło-
sierdzia w naszej codzienności. Jak 
nam to przypomniał Ojciec święty – 
mamy być miłosierni jak Ojciec. 

ks. Tomasz 

PIELGRZYMKA DO RZYMU W ROKU 
JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA 

 
 

 
„Święte drzwi”  
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25. 11. 2016 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

26. 11. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Rajska niep. od początku 
2. Rajska niep. od końca (do spotkania)  
3. Mokra od początku  

27. 11. 2016 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Rajska parz. od początku 
2. Rajska parz. od końca 
3. Braci Nalazków parz. od końca 

28. 11. 2016 r. – poniedziałek – godz.15.00 
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

29.11.2016 – wtorek – godz.15.00 
1. Jastrzębska nr 2a, 2b, 3, 4,6,8 
2. Jastrzębska nr 5, 7a, 7b 
3. Jastrzębska nr 9a, 9b,11a,11b,19 i 40 

30. 11. 2016 r.–środa – godz.15.00 
1. Węglowa nr 1a,1b, 2a, 2b,4a, 4b 
2. A. Ludowej nr 37a 37b,37c, 37d 
3. Jastrzębska nr 15a,15b,15c, 17a,17b,17c 

01. 12. 2016r. – czwartek – godz. 15.00 
1. A. Ludowej nr 25a 25b, 25c, 25d 
2. A. Ludowej nr 27a, 27b, 27c,27d, 27e 

02. 12. 2016r. – piątek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 20a, 20b, 22a, 22b 
2. Sztolniowa nr 40a, 40b, 40c, 40d 

03. 12. 2016r. – sobota – godz. 10.00 
1. Jutrzenki od końca 
2. Jutrzenki od początku 
3. Jutrzenki od 68k do początku 

04. 12. 2016 r. – niedziela – BARBÓRKA 
1. Braci Nalazków niep. od końca 
2. Braci Nalazków niep. od poczatku 

05. 12. 2016 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. A. Ludowej nr 29a i 29b, 31a, 31b 
2. A. Ludowej nr 35c,35d,35e,35f 

06. 12. 2016 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. A. Ludowej nr 19a,19b,21a,21b 
2. A. Ludowej nr 23a, 23b, 23c 23d,23,e, 23f 
3. A. Ludowej nr, 31c, 31d,31e 

07. 12. 2016 r. – środa – godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 26a,26b,26c,26d 
2. Sztolniowa nr 28a,28b,32a, 32b 
3. A. Ludowej nr 33a, 33b, 33c,35a,35b 

08. 12. 2016 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Św. Wawrzyńca oraz Strażacka parz. od początku 
2. Strażacka parz. od końca 

09. 12. 2016 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Strażacka nieparz. od początku 
2. Cedrowa i Cyprysowa (od początku) 

10. 12. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Szybowcowa od końca 
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku Gotartowic) 
3. Szybowcowa od początku 

11. 12. 2016 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Zapłocie nieparz. od początku 
2. Zapłocie parzyste od końca 

12. 12. 2016 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Żorska niep. od Rybnika 
2. Żorska parz. od Żor 

13. 12. 2016 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Krzywoń i Szeptyckiego (od początku) 
2. Przejazdowa od początku. 

14. 12. 2016 r. – środa – godz. 15.00 
1. Spokojna od końca 
2. Jemiołowa od początku 
3. Urocza od początku 

15. 12. 2016 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Bagnista od początku i niska 
2. A. Ludowej domki od początku 
3. A Ludowej domki od końca 

16. 12. 2016 r. – piątek – godz.15.00 
1. Samotna od końca 
2. Sołtystwo od początku 

17. 12. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Błękitna od początku 
2. Błękitna od końca 
3. Ziołowa od końca 

18. 12. 2016 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Buchalików niep. od początku 
2. Buchalików niep. od końca 
3. Buchalików parz. od końca 

19. 12. 2016 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Nowomiejska parz. od końca 
2. Nowomiejska parz. od początku 

20. 12. 2016 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Nowomiejska niep. od końca 
2. Nowomiejska niep. od początku 
3. Jasna od początku 

21.12.2016 r. – środa – godz. 15.00  
1. Grabowa od początku 
2. Kruczkowskiego od początku 
3. Zgodna od początku 

Kolęda poświąteczna 2016 

27. 12. 2016 r. – wtorek – godz. 10.00 
1. Gronowa niep. od końca 
2. Gronowa niep. od końca 
3. Jaśminowa od końca  

28. 12. 2016 r. – środa – godz. 10.00 
1. Kłokocińska niep. od końca 
2. Kłokocińska niep. od początku 
3. Baczyńskiego od końca 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2016/2017 
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29. 12. 2016 r. – czwartek – godz. 10.00 
1. Kłokocińska parz. od początku 
2. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
3. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku Kłokocina 

do spotkania. 

30. 12. 2016 r. – piątek – godz. 10.00 
1. Boguszowicka niep. nr 25b – 39l 
2. Boguszowicka niep. nr  41a – 79 
3. Boguszowicka niep. od końca do 81 

Po  Nowym Roku 

02. 01. 2017 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Boguszowicka parzyste od Ligoty 

oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie 
2. Boguszowicka od pani Tymich (128) do spotkania 

w kierunku Raszowca. 

03. 01. 2017 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Gronowa parzyste od początku 
2. Boguszowicka parzyste od cmentarza 

w kierunku pani Tymich. 

04. 01. 2017 r. – środa – godz. 15.00 
1. Ziemska od początku 
2. Ziemska od końca 

05. 01. 2017 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Spacerowa od początku 
2. Spacerowa od końca 

06. 01. 2017 r. –piątek – Trzech Kr-godz.14.00 
1. Kolberga od końca  
2. Kolberga od początku 

07. 01. 2017 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Małachowskiego parz. od początku 
2. Małachowskiego parz. od torów 

08. 01. 2017 r. – niedziela  – godz. 14.00 
1. Małachowskiego niep.od cment. do 51. 
2. Małachowskiego niep. od torów kol. do 69. 

09. 01. 2017 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr   42a,42b, 46a, 46b 
2. Sztolniowa domki od końca 

10. 01. 2017 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 48a, 48b, 50a, 50b 
2. Sztolniowa nr 32c,32d, 32e, 32f 

11.01.2017 r. – środa – godz.15.00 
1. Dunikowskiego parz. od początku  
2. Dunikowskiego niep. od początku 

12. 01. 2017 r. – czwartek – od godz. 15.00 
1. Gotartowicka niep. od początku  
2. Gotartowicka niep od końca 

13. 01. 2017 r. – piątek – od godz. 15.00 
1. Gotartowicka parz.od początku 
2. Gotartowicka parz. od końca 

14.01.2017 r. – niedziela – godz.14.00 
1. 2 kapłanów – kolęda dodatkowa. 

Wszelkie uwagi  (ewentualne braki)  dotyczące 
planu odwiedzin duszpasterskich prosimy 
zgłaszać w kancelarii parafialnej -  32/4220322 

 

W sobotę 19 listopada 
we wspólnocie ministrantów 
naszej parafii obchodziliśmy 
doroczne święto św. Tarsy-
cjusza.  

Najpierw przed południem od-
były się uroczystości w krypcie kate-
dry Chrystusa Króla w Katowicach. 
Biskup Marek Szkudło podczas uro-
czystej Mszy św. ustanowił Szymona 
Rosińskiego animatorem, a Szymona 
Piontka kandydatem na animatora. 
Przy ołtarzu w krypcie katedry można 
było zobaczyć wiele znajomych twa-
rzy – animatorzy z naszej parafii peł-
nili tam wiele liturgicznych funkcji.  

Po powrocie z katedry przy-
szedł czas na nasze parafialne świę-
towanie. O godz. 17:00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza św., w czasie której 
do grona ministrantów włączono  
2 nowych kandydatów, ustanowiono 
nowych 13 ministrantów, a 11 mini-
strantów z pierwszej klasy gimnazjum 
uroczyście włączono w grono mini-
strantów starszych. Podczas Mszy św. 

przy ołtarzu zgromadziła się cała 
nasza wspólnota, a w ławkach swoją 
modlitwą towarzyszyli nam nasi naj-
bliżsi. Po Mszy św. i pamiątkowym 
zdjęciu w prezbiterium przeszliśmy 
do Sali gimnastycznej w sąsiedniej 
szkole, aby przedłużyć nasze święto-
wanie. Po wystąpieniu księdza Pro-
boszcza, nasz opiekun – ks. Tomasz 
zaprezentował nowe tablo, na którym 
pojawiły się zdjęcia wszystkich na-
szych ministrantów. Każdy ministrant 
otrzymał kalen-
darz ze zdjęciami  
z życia wspólno-
ty, a ci, którzy 
otrzymali najwię-
cej punktów za 
swoją służbę przy 
ołtarzu otrzymali 
nagrody. Dwóch 
ministrantów 
świętowało  
10-lecie służby, a 
trzech 5-lecie. 
Rodzice przygo-
towali nam pysz-

ne ciasto i kanapki.  

Przez ostatnie tygodnie pod-
czas zbiórek poznawaliśmy szczegóły 
wystroju naszego kościoła. Tydzień 
przed świętem Tarsycjusza ministran-
ci napisali test, który wyłonił 10 fina-
listów. W czasie naszej uroczystości 
w Sali gimnastycznej mogliśmy wziąć 
udział w wielkim finale. Poprowadził 
go pięknie animator Mateusz Oleś.  
Z dziesięciu finalistów, po wielu trud-
nych pytaniach wyłoniła się najlepsza 

Wspomnienie św. Tarsycjusza 

 
Ustanowienie nowych ministrantów 
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trójka. Najlepszym okazał się jeden z 
najmłodszych członków naszej 
wspólnoty – kandydat na ministranta 
Karol Buchalik z III klasy. W czasie 
konkursu mogliśmy też zobaczyć 
film, który stworzyli nasi animatorzy  
i ministranci. 

Cały wieczór przebiegł w bar-
dzo radosnej atmosferze. Rodzice 
pomogli nam też przy porządkowaniu 
Sali. 

Jako wspólnota ministrantów 
jesteśmy bardzo wdzięczni naszym 
rodzicom i rodzeństwu za wspólne 
świętowanie, ale również za codzien-
ne wspieranie nas w naszej codziennej 
służbie. 

Cieszymy się, że nasza wspól-
nota jest tak liczna i radosna. Zapra-
szamy chłopców, którzy chcieliby 
zostać ministrantami na zbiórki, które 
odbywają się w każdą sobotę o godz. 
8:30 w Domu Parafialnym. 

ministrant 

A co jeszcze słychać we wspólnocie 
ministrantów? 

WYCIECZKA DO PIEKAR 
ŚLĄSKICH 

W drugą sobotę października 

nasza wspólnota 
ministrancka, 

wraz z księdzem 
Tomaszem i pa-
nem kościelnym 
Piotrem udała się 
na wycieczkę. W 
pierwszej kolej-
ności pojechali-
śmy na dwugo-
dzinną zabawę do 
Parku Wodnego 
Aquarion w Żo-
rach. Tam spędzi-
liśmy wspólnie 

czas pływając, odpoczywając w ja-
cuzzi, czy regenerując się w saunie. 
Po wyczerpującym czasie w parku 
wodnym, udaliśmy się do parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Brzezinach Śląskich.  Od 2009 roku 
stale tworzona jest tam „Kaplica Reli-
kwii”. Obecnie znajduje się w niej aż 
110 relikwiarzy! Ministranci mogli 
tam uczcić swojego patrona – Święte-
go Tarsycjusza,  św. Franciszka z 
Asyżu, czy św. Szymona z Lipnicy. 
Po wspólnej modlitwie i krótkiej pre-
lekcji, którą wygłosili nam ks. To-
masz i dk. Mateusz Kempiński poszli-
śmy na pobliskie probostwo, gdzie 
tamtejszy proboszcz przygotował nam 
grilla.  

Po poczęstunku i czasie 
wspólnych rozmów przy stole, udali-
śmy się  do zakrystii i tam przygoto-
waliśmy się do wspólnej Eucharystii. 
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz 
Tomek, a posługiwali mu wszyscy 
ministranci. Nasz opiekun w homilii 
przypomniał nam, że ministrant nie 
tylko przy ołtarzu, ale w szkole i  
codziennych obowiązkach, powinien 
dawać przykład tego, kim jest. Po 
Eucharystii udaliśmy się na wzgórze 
piekarskie. Tam przeszliśmy przez 
kalwarię, a następnie do bazyliki. 

Ksiądz Tomek 
opowiedział nam o 
historii tego miej-
sca i u stóp Matki 
Boskiej Piekar-
skiej odmówiliśmy 
modlitwę różań-
cową. Po zakoń-
czonej modlitwie 
udaliśmy się do 
Boguszowic.  

Wszyscy 
jednogłośnie uzna-
liśmy, że ten wy-

jazd można zaliczyć do udanych! 

ROZGRYWKI 

Ostatnie dni października były 
dla ministrantów istnym rajem! Mogli 
robić to, co po służbie, lubią robić 
najbardziej - grać w piłkę. W Świer-
klanach odbyły się eliminacje do 
Ogólnopolskich Rozgrywek Mini-
strantów w Piłce Nożnej. Naszą para-
fię reprezentowali chłopcy z dwóch 
kategorii wiekowych: szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Obie drużyny 
zajęły na rozgrywkach drugie miejsce, 
co niestety nie zapewniło im awansu 
do kolejnego etapu turnieju. Chłopaki 
zaprezentowali się świetnie, dając  
z siebie wszystko, robiąc z piłką nie-
samowite rzeczy i zapewniając wi-
dzom niezapomniane emocje. 

an. Bartłomiej Harnasz 

18 stycznia swoje kolej-
ne urodziny w naszej parafii 
będzie obchodził ks. Tomasz 
Stolarski. 

Z tej okazji składamy Mu  
serdeczne życzenia Bożego 

błogosławieństwa  
i opieki, zdrowia oraz wielu 

powodów do radości. 

Niech Najświętsze Serce  
Jezusa zlewa na niego  

nieustannie zdroje wszelkich 
Łask, potrzebnych w dalszej 

posłudze kapłańskiej. 
 

Ks. Tomasz Stolarski 
urodził się 18 stycznia 1980 r. 
w Wodzisławiu Śląskim. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w dniu 
13.05.2006 r. Jest magistrem 
lic. teologii. Od 30 sierpnia 
2015 r. jest wikariuszem naszej 
parafii. 
 
Msza św. urodzinowa w intencji 

Solenizanta sprawowana  
będzie w środę  

18 stycznia o godz. 17.oo.   

 
Wielki finał „Jeden z dziesięciu” – zwycięzcą został trzeci 

od lewej uczestnik finału 

 
Msza św. w parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich 

Urodziny  
ks. Tomasza 



serce ewangelii 14 

Grupa Pielgrzym nowy 
rok formacyjny 2016/2017  
rozpoczęła  pielgrzymką do 
Częstochowy i Kłobucka. W 
dniu 5 września o godz.  7.00 
wyruszyliśmy na Jasną Gorę 
do Matki Boskiej Często-
chowskiej. Pielgrzymce 
przewodniczył ks. Tomasz 
Stolarski. Pielgrzymowanie 
rozpoczęliśmy modlitwą i 
śpiewem ku czci Matki Bożej. 

O godz. 11.00 w kaplicy Cu-
downego Obrazu uczestniczyliśmy we 
mszy św., którą celebrował w intencji 
całej Grupy ks. Tomasz. Po euchary-
stii wzruszającym momentem było 
zasłonięcie Cudownego Obrazu. Każ-
da chwila spojrzenia na oblicze Matki 
Najświętszej była cenna i błogosła-
wiona.  

Był też czas na adorację Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie i 
zwiedzanie jasnej Góry. W Często-
chowie mieliśmy okazję podziękować 
Matce Bożej za wszystkie dobra jaki-
mi nas obdarza, za nasze rodziny, 
bliskich i przyjaciół. O godz.14.00 
wraz z ks. Tomaszem wzięliśmy 
udział w rozważaniu Drogi Krzyżo-
wej na Wałach. Na zakończenie upa-
miętniliśmy nasz pobyt  nasz pobyt w 
Częstochowie wspólnym zdjęciem 
przed pomnikiem św. Jana Pawła II. 

O godz. 15.00 z Częstochowy 
pojechaliśmy do parafii św. Marcina 
w Kłobucku. Tam wszyscy wspólnie 
przed głównym ołtarzem odmówili-
śmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Kościół parafialny pod we-
zwaniem św. Marcina w Kłobucku 
został zbudowany z kamienia w 
1134r. Powstanie pierwszego kościoła 
przypisuje się Piotrowi Duninowi 
budowniczemu wielu świątyń na 
ziemiach polskich. Obraz Matki Bożej 
Kłobuckiej, który znajduje się w ołta-
rzu bocznym, namalowany został 
przez nieznanego artystę w pierwszej 
połowie XIV w. Nie wiadomo kiedy i 
jakich okolicznościach obraz znalazł 
się w Kłobucku. Nie są znane również 
bliższe szczegóły z historii obrazu. 
Wiadomo, że obraz ten był zawsze 
szanowany i otoczony czcią. Kłobucki 
wizerunek obecnie nosi tytuł „Matki 
Bożej Niepokalanej Ucieczki Grzesz-

ników”. Tytuł: „Niepokalana” dodany 
został przez arcybiskupa Stanisława 
Nowaka w związku z jubileuszem 
150-lecia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
31 maja 2004r odbyła się koronacja 
obrazu, której dokonał abp Stanisław 
Nowak. 

W sanktuarium Matki Bożej 
Kłobuckiej warto było zobaczyć oł-
tarz soborowy oraz sedilia 2014r, 
ołtarz boczny z obrazem św. Anny z 
pierwszej połowy XVIII w., chór 
muzyczny z organami z XVIII w., 
kamienną chrzcielnicę z roku 1492 
oraz ambonę późnobarokową z końca 
XVIII w. 

Z Kłobucka podążyliśmy już 
do naszych domów, ponieważ zawsze 
przychodzi czas pożegnań i powrotów 
w rodzinne strony. Na zakończenie 
trzeba jeszcze wspomnieć, że całą 
naszą Grupę łączyła wspólna, solidar-
na modlitwa i śpiew pięknych pieśni 
ku czci Matki Bożej. Był też czas na 
rozmowy, na wypicie dobrej kawy i 
poczęstunek dobrym kołaczem. 

Księdzu Tomaszowi pragnie-
my podziękować za modlitwę i śpiew 
oraz za udzielone nam Boże błogo-
sławieństwo. 

Cała Grupa Pielgrzym zachęca 
i zaprasza na kolejne pielgrzymki już 
w nowym 2017 roku. 

Szczęść Boże 

Stanisław Drąszczyk 

 

 

 

Ziemska Rozłąka 

*** 

Gdy ogarnia nas tęsknota za 
młodością, 

a ziemska rozłąka ze starością 

zbliża się coraz bardziej, 

to niebo z każdym przeżytym 
dniem 

stara się osłodzić nasze słone 
łzy, 

które coraz częściej zostawiają 
ślad w naszym sercu. 

Łzy są ratunkiem  
przed zwątpieniem. 

*** 
Stefania Gierłowska 

 

 

 

 

 

Grupa Pielgrzym w Częstochowie 

 
Rozważania Drogi Krzyżowej 
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HISTORIA DOGMATU 

W cztery lata po ogło-
szeniu przez Kościół dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny 
(1854), miały miejsce obja-
wienia prywatne w Lourdes. 
Matka Boża ukazała się św. 
Bernadecie przedstawiając 
się jako „Niepokalane Poczę-
cie”. To zdarzenie zinterpre-
towano jako cudowny znak 
potwierdzający dogmat. 

Wiara w nieskalaną świętość 
Maryi była wyznawana już w pierw-
szych wiekach chrześcijaństwa, jed-
nak dopiero od XVI w. możemy mó-
wić o szczególnym kulcie wobec Jej 
Niepokalanego Poczęcia. Głównie za 
sprawą dwóch wybitnych franciszka-
nów, Jana Dunsa Szkota i papieża 
Sykstusa IV, zostało sformułowane 
oficjalne nauczanie na temat tego 
przywileju Maryi. Musiały minąć 
wieki, aby Kościół oficjalnie potwier-
dził obecną wśród wiernych wiarę w 
to, że Maryja dla „przewidzianych 
zasług swojego Syna, Jezusa Chrystu-
sa, została zachowana od skazy grze-
chu pierworodnego”.  

Oznacza to, że Maryja została 
ustrzeżona od wszelkiej winy grzechu 

pierworodnego, choć jako człowiek 
doświadczała kar doczesnych, które 
były jego konsekwencją, np. trudu 
pracy czy cierpienia (stąd nazywana 
jest Matką Bolesną i Królową Mę-
czenników).  Od momentu poczęcia 
zamieszkała w Maryi pełnia łaski, 
przygotowując ją na przyjęcie Syna 
Bożego. Matka Boża została włączo-
na w niezwykłą relację z Bogiem, żyła 
cała w Nim zatopiona. Ten wyjątko-
wy przywilej skłaniał Ją do wybiera-
nia zawsze tego co lepsze, skutkiem 
czego była żywa wiara i najdoskonal-
sze wypełnienie woli Bożej. 

My, dzięki głębszemu wnik-
nięciu w tajemnicę Niepokalanego 
Poczęcia, uczymy się patrzeć na Ma-
ryję, tak, jak patrzy na Nią Bóg. Ro-
zumiemy, że Maryja daje nam Chry-
stusa, źródło wszelkich łask, uczy Go 
przyjmować i kształtuje w naszych 
sercach obraz swojego Syna. Matka 
Boża wypełnia powołanie macierzyń-
stwa wobec nas, gdyż z Niej rodzi się 
Chrystus w każdej duszy, która Ją 
przyjmie. Jest wzorem świętości i 
przykładem zjednoczenia z Bogiem.  

NAUKA ŚW. 
MAKSYMILIANA 

Ojciec Maksymilian Kolbe, 
franciszkanin i wielki czciciel Niepo-
kalanej, starał się w każdym kogo 

spotkał zaszczepiać nabożeństwo do 
Matki Bożej. Z jego słów przepełnio-
nych miłością biła ogromna mądrość 
(musimy pamiętać, że ten „prosty” 
zakonnik zrobił dwa doktoraty na 
rzymskich uczelniach i skończył stu-
dia z najwyższą notą!). W taki oto 
sposób wyjaśniał prawdę o Niepoka-
lanym Poczęciu: 

„Maryja jest Niepokalanym 
Poczęciem. Tym jedynym zawrotnym 
przywilejem wyróżnia się nieskoń-
czenie spośród wszystkich stworzeń. 
Oto imię, które podała Bernadecie: 
„Jam jest Niepokalane Poczęcie”. 
Słowa te brzmią niby echo objawienia 
na Synaju: „Jam jest, którym jest”. 
Nie dość było rzec: „Niepokalana”, 
nazwa ta sama w sobie nie wyklucza-
łaby możliwości innych „Niepokala-
nych”. Mówiąc jednak: „Niepokalane 
Poczęcie” – stoimy u źródła. W Niej 
to, jak w soczewce zogniskowała się 
łaska Boga Trójjedynego, wprowa-
dzając Ją w stosunek wyłączny, jedy-
ny, niepowtarzalny, do Ojca, do Syna, 
do Ducha Świętego. Na próżno stra-
piony proboszcz z Lourdes próbował 
wmówić w Bernadetkę, że się „prze-
słyszała”. Dziewczynka dobrze spa-
miętała słowa niezrozumiałe, nie na 
darmo powtarzała je jak papużka 
przez całą drogę: Que soy era Imma-
culada Concepciou. Tak to Matka 
Boża lubi zaskakiwać teologów”. 

Tradycyjne spotkanie 
seniorów Gotartowic miało 
miejsce 29 września w miej-
scowej sali OSP. Organizato-
rem tej wspaniałej uroczy-
stości jak co roku była Rada 
Dzielnicy Gotartowice. 

Świętowanie odbyło się z 
udziałem zaproszonych gości: Zastęp-
cy Prezydenta Miasta Rybnika pana 
Janusza Kopera, Radnej Rady Miasta 
pani Mireli Szutki, Proboszcza parafii 
NSPJ księdza Krzysztofa Błotko, 
Proboszcza parafii Św. Wawrzyńca 
księdza Bronisława Matyska oraz 
Prezesa OSP Gotartowice pana Piotra 
Tkocza. 

Po serdecznym powitaniu 
uczestników i zaproszonych gości, 
Przewodnicząca Zarządu Urszula 
Stajer  i Przewodnicząca Rady Mirela 
Szutka, złożyły życzenia szanownym 
seniorom.  Aktualnie najstarszymi 
mieszkańcami naszej dzielnicy są: 
panie Zofia Filec oraz  Aniela Nowak 
- obie z ulicy Sygnały.  

Po krótkiej modlitwie, podano 
obiad, poczęstowano kawą i ciast-
kiem. W roznoszeniu posiłku pomaga-
ły jak zwykle harcerki z miejscowego 
ZHP. Część artystyczną przygotował 
zespół wokalno- instrumentalny 
„AJA”.  Bardzo chętnie również se-
niorzy oraz goście zaproszeni, into-
nowali pieśni biesiadne, przypomina-

jąc sobie przeżyte lata szkolne i mło-
dzieńcze. Kolejne jesienne popołudnie 
Gotartowickich Seniorów przebiegło 
w niezwykle rodzinnej i sympatycznej 
atmosferze.  

            Wiesława Hulim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Jam jest Niepokalane Poczęcie 

Spotkanie Seniorów w Gotartowicach 
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Jak co roku w listopa-
dzie w rybnickich parafiach – 
kościołach odbywają się Dni 
Cecyliańskie, w których 
udział biorą okoliczne chóry. 

W niedzielę 13 listopada 2016r. 
o godz.1100  nasz chór parafialny w 
ramach Dni Cecyliań-
skich wykonał oprawę 
muzyczną liturgii Mszy 
św. w kościele parafial-
nym Niepokalanej NMP 
w Rybniku Zamysłowie. 
Po Mszy św. chór w 
ramach krótkiego wystę-
pu wykonał jeszcze kilka 
pieśni. Chór został bar-
dzo życzliwie przyjęty 
przez Ojca Proboszcza 
tamtejszej parafii jak też 
obecnych na Mszy św. 
parafian, za co tą drogą 

serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać. 

W dzień naszej patronki św. Ce-
cylii tj. 22 listopada zorganizowali-
śmy sobie skromne spotkanie przy 
kawie na którym zaszczycili nas swo-
ją obecnością nasi duszpasterze ks.ks.  
Krzysztof i Tomasz, przekazując 

życzenia i pozdrowienia dla wszyst-
kich chórzystów od ks. Proboszcza 
Krzysztofa Błotko, któremu rozliczne 
obowiązki nie pozwoliły być z nami. 
Z życzeniami i pozdrowieniami przy-
był też na nasze spotkanie, Przewod-
niczący Zarządu Rady Dzielnicy Bo-
guszowice-Stare, p. Michał Wengier-
ski. 

Czas upłynął nam w miłej i 
przyjemnej atmosferze. Wszyscy nasi 
goście życzyli nam rozwoju naszego 
chóru, poprzez zasilenie nowymi, a 
zwłaszcza męskimi głosami, co jest 
też moim osobistym największym 
życzeniem jako dyrygenta chóru. 

PANOWIE, nie zakopujcie swo-
ich, danych Wam przez Boga talen-
tów.  

Zapraszamy w każdy  czwar-
tek na godz. 18.00. 

Stanisław Przeliorz 

 

Harcerki i harcerze z Bogu-
szowickiego Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Ślady” ser-
decznie zapraszają wszystkich na 
kiermasz bożonarodzeniowy, który 
odbędzie się w niedzielę 
11.12.2016 r. w harcówce przy  
ul. Św. Wawrzyńca od godziny 
8.30 do 19.30.  

Na kiermaszu będzie moż-
liwość zakupu atrakcyjnych 
ozdób bożonarodzeniowych, 
które można podarować w prezen-
cie lub wykorzystać do świątecz-

nych dekoracji (ozdobne bombki, 
choinki, stroiki, świeczki, aniołki, 
ozdoby drewniane, wiklinowe, 
rękodzieła, a także wiele innych 
drobnostek).  

Tworzysz rzeczy, które 
chcesz sprzedać, pokazać po-
dzielić się z innymi - zgłoś swoją 
ofertę do 8 grudnia na e-mail: 
boguszowi-
ce.ogrod.pasja@gmail.com lub 
pod nr tel. 787598201. 

Szczegóły na www.slady .org.pl. 
Zapraszamy do uczestnictwa. 

Idea Betlejemskiego Światła 
Pokoju. 

Historia zaczyna się w Betle-
jem, mieście położonym w Autonomii 
Palestyńskiej, które przez lata było w 
centrum napięć politycznych, konflik-
tów zbrojnych oraz ataków terrory-
stycznych. Właśnie tam ponad dwa 
tysiące lat temu narodził się Jezus 
Chrystus. W Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem płonie wieczny 
ogień. To właśnie od niego co roku 
odpala się jedną malutką świeczkę, 
której płomień niesiony przez skau-
tów w wielkiej sztafecie przez kraje i 
kontynenty obiega świat. 

Sam moment odpalania Świa-
tła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej 
idei ludzie potrafią na chwilę się za-
trzymać, powstrzymać złość i gniew. 
W 29-letniej historii Betlejemskiego 
Światła Pokoju, w zmieniających się 
warunkach politycznych, nigdy nie 
zdarzyło się by Światło nie wyruszyło 
z Betlejem w swoją drogę. To czyni 
ze Światła znak pokoju, poświadcze-
nie wzajemnego zrozumienia i symbol 
pojednania między narodami. 

 
Występ chóru „Cor Jesu” na Zamysłowie 

Betlejemskie 
Światło Pokoju 

„ANALEKTA” – KIERMASZ  
BOŻONARODZENIOWY 

Dni Cecyliańskie 2016 
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Takim darem skauci z całej 
Europy, a wśród nich harcerki i harce-
rze  pragną podzielić się ze wszystki-
mi. Niosąc lampiony ze Światłem do 
parafii, szkół, szpitali, urzędów i do-
mów, dzielą się radosną nowiną i 
krzewią największe uniwersalne war-
tości braterstwa i pokoju. 

Hasło tegorocznej akcji „ Be-
tlejemskie Światło Pokoju”  2016: 
„Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi.” (Mt 5, 9) 

Świat spowity jest konfliktami 
i wojnami. My, ludzie bardzo potrze-
bujemy pokoju wokół siebie, a przede 
wszystkim w sobie. Zapalone w miej-
scu narodzin Jezusa Chrystusa światło 
jest symbolem pokoju, który jest da-
rem. Dlatego tegoroczne hasło Betle-
jemskiego Światła Pokoju brzmi 
„Odważnie twórzmy pokój”. 

Pokój trzeba szerzyć – wnosić i 
wprowadzać w codzienne życie, po-
winien dotyczyć naszego działania! 
Betlejemskie Światło Pokoju zachęca 
nas wszystkich do tego, byśmy w 
sposób czynny, bardzo praktyczny i 
konkretny doprowadzali do zgody 
tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość 
oraz tolerancję wśród tych, którzy 
takiego pokoju nie doświadczają. 

My, harcerze nie możemy re-

prezentować postawy pasywnej. Za-
tem tworzenie pokoju wymaga od nas, 
harcerzy i wszystkich ludzi, wielkiego 
wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, 
opanowania nerwów, a czasem nawet 
własnych ambicji i emocji, oznacza 
często rezygnację z własnego, „ja”. 

Tworzenie pokoju to sztuka 
dobrze pojętego kompromisu, to sztu-
ka wyrozumiałości, cierpliwości i 
poświęcenia. Dla nas, to szukanie 
dobra w drugim człowieku. Przekazu-
jąc płomień z Betlejem chcemy poka-
zać, że taka postawa jest możliwa, 
trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć 
bliźniemu bez względu na to, kim i 
jaki on jest! Tworzenie pokoju to 
szukanie dobra w drugim człowieku. 

Wnioski wynikające z hasła? 

Nie czekaj na pokój, lecz 
wnoś go ze sobą wszędzie, gdzie 
przebywasz: do twojej rodziny, mał-
żeństwa, miejsca pracy, Kościoła, 
drużyny, hufca i chorągwi. 

1. Po prostu kochaj ludzi – nawet 
jeśli mają trudny charakter i – o ile 
to tylko możliwe – staraj się żyć w 
pokoju ze wszystkimi ludźmi. 

2. Troszcz się o pokój wewnątrz 
Twojego serca. Jeśli pokłóciłeś się z 
kimś, gniewasz się na kogoś, nie po-
dajesz mu ręki lub omijasz na ulicy – 
przyznaj się, że nie jest ci z tym do-

brze, masz wyrzuty sumienia, cier-
pisz. Zdobądź się na odwagę i po-
święcenie: pójdź do tej osoby, prze-
proś, proś o wybaczenie, pojednaj 
się. 

3. Nie bądź powodem kłótni, 
zwad, nieporozumień. Bądź rzeczni-
kiem pojednania i dobrze pojętej to-
lerancji, bo tam gdzie pokój, zgoda i 
miłość – tam mieszka Bóg! 

1 września przedszko-
laki z Przedszkola nr 18 powi-
tały nowy rok szkolny. Mimo, 
że dzieci jest mniej, niż w 
latach poprzednich za spra-
wą nowego przedszkola, któ-
re powstało w naszej dzielni-
cy Boguszowice-Stare, to, jak 
co roku na dzieci czekały 
udekorowane sale i gotowe 
do działania, zawsze 
uśmiechnięte panie wycho-
wawczynie i panie oddziało-
we.  

Dzieci bawią się i uczą w 4 
grupach, a są to: 4,5- latki z grupy 

„Słoneczka”, 5- latki z grupy „Weseli 
przedszkolacy”, 6-latki z grupy 
„Sówki” i 6-latki z grupy „Pszczółki”. 

We wrześniu dzieci przywitały 
jesień, która zagościła w przyrodzie 
już na dobre. Kolorowe liście mienią-
ce się na drzewach, spadające z drzew 
kasztany, żołędzie i klonowe „noski” 
to dary przyrody, które można cieka-
wie wykorzystać jako materiały do 
prac plastycznych. Grupowe wystaw-
ki wypełniły prześliczne prace przed-
stawiające jesienne stworki z liści, 
kasztanowe ludziki, chowające się w 
liściach jeżyki, rude wiewiórki i wie-
le, wiele innych wspaniałych kompo-
zycji.  

W październiku odbył się rów-
nież konkurs plastyczny na najpięk-
niejszy jesienny bukiet. Pomysłowość 
dzieci i ich rodziców zaskoczyła jury 
konkursu. Spośród przyniesionych 
przez dzieci prac komisja konkursowa 
wybrała 3 najciekawsze, ale wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Wspaniałe bukiety upiększyły kory-
tarz przedszkola i cieszyły oczy nie 
tylko dzieci, ale również ich rodziców  
i pracowników przedszkola. 

Kolejnym ważnym wydarze-
niem były obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym roku najmłodsze 
dzieci z grup „Słoneczka” i „Weseli 
przedszkolacy” przygotowali przed-

 
 

Nowy rok szkolny w Przedszkolu nr 18 

Harcerki i harcerze zawitają 23 grudnia do waszych domów przynosząc Betlejemskie 
Światło Pokoju, a wraz z nim Boga i Miłość. 
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stawienie dla pozostałych dzieci w 
przedszkolu oraz dla dyrekcji i pra-
cowników przedszkola. Dzieci opo-
wiedziały jeden dzień z życia przed-
szkolaka Przedszkola nr 18, ale zrobi-
ły to w sposób zabawny, a zaprezen-
towane przez nich wiersze przeplatane 
były zabawnymi piosenkami i tańca-
mi. Przedszkolaki wcieliły się w role 
wszystkich pracowników przedszkola: 
panie Dyrektorki, wychowawczynie, 
panią katechetkę, logopedę, panią z 
języka angielskiego, woźne oddziało-
we, kucharki, woźni. Na koniec dzieci 
zaśpiewały piosenkę o tym, jak do-
brze czują się w przedszkolu, złożyły 
życzenia przybyłym gościom i wrę-
czyły własnoręcznie przygotowane 
upominki. 

Każdego roku do naszego 
przedszkola zapraszamy policjantów, 
którzy opowiadają, co należy wie-
dzieć i o czym pamiętać, żeby zawsze 
być bezpiecznym. Tym razem wizytę 
dzieciom złożyło aż trzech panów 
policjantów, którzy zaprezentowali 
krótki film o bezpieczeństwie, zapo-
znali dzieci z podstawowym wyposa-
żeniem każdego policjanta, a także 
oprowadzili dzieci po dużym policyj-
nym radiowozie. Oczywiście każde 

dziecko mogło wsiąść do środka, 
posłuchać policyjnego sygnału i zoba-
czyć z bliska świecący kogut. 

1 listopada obchodziliśmy 
Święto Wszystkich Świętych, a dzień 
później Dzień Zaduszny. Była to 
okazja do odwiedzenia naszego para-
fialnego cmentarza, wspólnej modli-
twy za wszystkich zmarłych, również 
spoczywających tam powstańców, 
żołnierzy, harcerzy i dzieci. Przed-
szkolaki wspólnie z paniami modliły 
się przy krzyżu i zapaliły symboliczny 
znicz.  

11 listopada obchodziliśmy 
Święto Odzyskania Niepodległości. 
W ramach zajęć propagujących wy-
chowanie patriotyczne, przez cały 
tydzień poprzedzający to święto, roz-
mawialiśmy o Polsce, przypominali-
śmy symbole narodowe, historię na-
szego kraju i uczyliśmy się słów naj-
ważniejszej dla każdego Polaka pieśni 
- hymnu narodowego. Dzieci wykona-
ły papierowe flagi i godła Polski.  

W pierwszej połowie listopada 
w każdej grupie odbyły się zajęcia 
integracyjne dla rodziców i dzieci. 
Rodzice tłumnie przybyli do przed-
szkolnych sal, żeby bawić się, śpie-

wać i tańczyć ze swoimi pociechami. 
Śmiechom nie było końca. Rodzice 
mogli poczuć się jak przedszkolaki, a 
dzieci z dumą patrzyły na swoich 
rodziców, którzy chętnie brali udział  
w każdym zadaniu i zabawie przygo-
towanej przez wychowawcę.  

     
      Anna Kukla-Fojt 

 

Samo słowo miłość jest 
nam dość łatwo określić, jest 
nam bardziej bliższe, ponie-
waż doświadczamy miłości 
jako dziecko, rodzic, narze-
czony, babcia, dziadek. Na-
tomiast mamy pewną trud-
ność z bliższym określeniem 
miłosierdzia, mało go rozu-
miemy, choć, oczywistym 
jest, że to właśnie miłosier-
dzie jest bardziej nam bliż-
sze. 

Niedawno zakończył się Świę-
ty Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia 
ustanowiony przez Papieża Francisz-
ka, w którym mieliśmy możliwość 
doświadczyć Łask Miłosiernego Ojca. 
Tym właśnie jest miłosierdzie, to jest 
czynność, konkretne działanie, wzglę-
dem ukochanej osoby. O czym mogli-
śmy usłyszeć na kazaniu jakie nam 
wygłosił ks. Roman, modlitwa jest 
bardzo potrzebna, ale nie tak, że się 
modlimy i czekamy, ale podejmujemy 

konkretne działania. „Uczynki miło-
sierdzia nie są kwestiami teoretycz-
nymi, ale konkretnym świadectwem. 
Zobowiązują do zakasania rękawów, 
żeby ulżyć w cierpieniach”. (Papież 
Franciszek).  

Od początku naszych dziejów 
Pan Bóg ustanowił Rok Jubileuszowy, 
o czym możemy przeczytać w Starym 
Testamencie: „Będziecie święcić 
pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwo-
lenie, (…) Będzie to dla was jubileusz 
– każdy z was powróci do swej wła-
sności (…), cały ten rok pięćdziesiąty 
będzie dla was rokiem jubileuszo-
wym”. Kpł 25, 10. Czasami może się 
nam wydawać, że powinniśmy doko-
nywać jakiś wielkich czynów, że 
miłosierdzie jest tylko wtedy, gdy 
pomagamy osobom cierpiącym. Pew-
nie tak, jest to największe miłosier-
dzie okazane człowiekowi, pomoc 
drugiemu. Tylko, że miłosierdziem 
jest również to, co my sami otrzymu-
jemy na co dzień od Pana Boga, gdy 
patrzymy na swojego syna trzymają-
cego swojego synka za rączkę, to jest 

jeden z przykładów Bożego Miłosier-
dzia. 

W codzienności nieustannie na 
każdym kroku doświadczamy Bożego 
Miłosierdzia, każdy nasz kolejny 
dzień życia to jest największy dowód 
na to jak bardzo Bóg nas kocha. Bez 
względu na wiek, jeżeli nawet jeste-
śmy starsi, to nie znaczy, że wszystko 
przeminęło i czekamy tylko na 
śmierć. Nie wolno nam nigdy myśleć 
o tym, że już wszystko co najlepsze 
jest za nami, bo tak naprawdę, to 
właśnie jest przed nami. Wystarczy 
rozejrzeć się wokół siebie, aby zoba-
czyć, czym Pan Bóg nas obdarował w 
danej chwili, że to co mamy teraz, jest 
naszym największym skarbem. „Ko-
bieta została stworzona do relacji. 
Dlatego ma prowadzić człowieka do 
Boga. A najpiękniejszym wzorem jest 
tu Maryja”. s. Anna Maria Pudełko. 
„Żyj tak jakby ten dzień miałby być 
twoim ostatnim, ale miej marzenia i 
plany jakbyś miał żyć tysiąc lat”. ks. 
Rafał Jaroszewicz.  

 
Występy dzieci na akademii z okazji 

Dnia Nauczyciela 

Miłość czy Miłosierdzie? 
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Nieraz możemy tak troszeczkę 
się „zasłaniać”, że okazujemy miłość 
komuś poprzez różne gesty względem 
drugiej osoby, poświęcając swój czas, 
być po prostu z tą osobą. Może się 
nam wydawać, że spełniamy uczynek 
miłosierdzia, poprzez daną postawę, a 
jednak miłosierdziem nie jest, dobrze 
jak ktoś kompetentny nam to uświa-
domi. Pan Bóg okazuje nam miłosier-
dzie poprzez drugie osoby, może się 
zdarzyć, że chce powiedzieć nam coś 
bardzo ważnego posługując się dru-
gim człowiekiem. „I rzekłem: Ach, 
Panie Boże, przecież nie umiem mó-
wić, bo jestem młodzieńcem!”. Jr 1,6. 
„Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, 
by być posłuszny powołaniu, Jezus 
Chrystus sam zajmuje jego miejsce w 
rodzinie”. św. Jan Bosko. 

Pan Bóg okazuje nam miło-
sierdzie również w zmieniającej się 
rzeczywistości, kiedy kierujemy się 
stereotypami, bądź różnymi tradycja-
mi. Jak wiemy Pan Jezus krytykował 
postawę faryzeuszy, którzy bardziej 
uznawali tradycje żydowskie, niż 
naukę naszego Mistrza. Obecnie rów-
nież kierujemy się czasami jakimiś 
własnymi pobudkami błędnie rozumu-
jąc, dotyczy to zarówno kobiet jak i 
mężczyzn. Można być kimś zaintere-
sowanym, bo na przykład posiada 
pewną wiedzę, inteligencję, zmysł 
Bożego rozumowania, pewne bardzo 
interesujące cechy, ale to nie znaczy 
zaraz, że to ma prowadzić do czegoś 
złego. Marek Grechuta w swojej pio-
sence śpiewa: „nie dokazuj Miła, nie 

dokazuj, przecież nie jest w końcu z 
ciebie taki cud(…)”, aby nie mieć 
zbyt wysokiego mniemania o sobie.  

 Miłosierdziem Pana Boga dla 
nas jest Pan Jezus i Maryja, wiedział 
doskonale jak bardzo potrzebujemy 
jako Chrześcijanie doświadczenia 
Pana Jezusa i naszej duchowej Mamy. 
Jest takie powiedzenie: „nie goni się 
za tramwajem, w którym się siedzi”, 
to dotyczy szatana, który ciągle za 
nami goni. Może się czasami wyda-
wać, jest taka pewna pokusa, że jak 
się jest dalej od Pana Boga jest ła-
twiej. Obserwujemy pewnych ludzi, 
którzy żyją tak jakby Boga nie było, a 
bardzo dobrze się mają. Właśnie dla-
tego Pan Bóg nas zaopatrzył w Święte 
Sakramenty, abyśmy skutecznie od-
pierali te różne pokusy i nie dawali się 
zwodzić, bo tak naprawdę największe 
bogactwo posiadamy jako Chrześcija-
nie, tylko szkoda, że czasami o tym 
zapominamy i nie korzystamy z na-
szych możliwości w pełni. 

Jesteśmy powołani do miłości, 
do okazywania sobie nawzajem życz-
liwości, ale jesteśmy słabi i grzeszni, 
ponieważ nasza natura, procesy w nas 
zachodzące są częścią nas. Jako 
Chrześcijanie nie jesteśmy wolni od 
grzechu, tak samo różne procesy za-
chodzą jak w każdym, nikt z nas nie 
jest wolny od pokus i jest całkowicie 
przed nimi zabezpieczony, dlatego tak 
ważne jest  zaufanie Panu Bogu. „Nie 
lękaj się ani walk duchowych, ani 
żadnych pokus, bo Ja cię wspieram”. 

św. Faustyna Kowalska w swoim 
Dzienniczku opisała jak bardzo Bóg 
nas kocha, jak działają prawa ducho-
we i z czym przyjdzie nam się zmie-
rzyć. 

Zakończyliśmy Święty Nad-
zwyczajny Rok Miłosierdzia, lecz 
zawsze, bez względu na czas i miej-
sce, powinniśmy postarać się o to, by 
załatwić różne sprawy ważne lub 
mniej ważne dla dobra siebie i innych. 
Może ktoś czeka na nasze dobre sło-
wo, uśmiech, zainteresowanie. Na 
pewno czeka na nas Pan Bóg ze swo-
im miłosierdziem. „Teologia to jest 
bardzo ważna rzecz, wiedza o Bogu, 
próba zrozumienia tego kim Pan Bóg 
jest to są naprawdę strasznie ważne 
rzeczy i bardzo warto je poszukiwać, 
zgłębiać, stawać się coraz bardziej 
mądrym rozeznanym w tych spra-
wach, ale nie oszukujmy się, najważ-
niejsze w Panu Bogu to jest doświad-
czyć Jego Miłosierdzia”. o. Adam 
Szustak OP 

Temat miłości i miłosierdzia 
jest bardzo rozległy, można by mno-
żyć przykłady, argumenty, postarać 
się zrozumieć co to jest Boże Miło-
sierdzie, ale najprostszym wyjaśnie-
niem jest Miłość do Boga i drugiego 
człowieka. Miłosierdzie jest nam 
bliższe, ponieważ zawsze łączy się z 
konkretnym czynem. 

 

Jola 

A my w codziennym zawirowaniu, w kłótniach, 

w sporach, w dopominaniach się. W przekleństwach, 

oszczerstwach, złościach. utarczkach, gniewach,  

dokuczaniach, złośliwościach, lenistwach. A my  

w bezsensie życia codziennego, w codziennej chciwo-

ści, zazdrości, pogardzie, w zapamiętaniu, wczepieni 

w siebie, wodzący się za włosy, awanturujący się  

o każde głupstwo, niedarujący, nieprzebaczający, 

nieustępliwi. A my w kręgu zamkniętym, przeklętym 

naszej codzienności.  

A przy tym daliśmy się wplątać w sensacje mia-

sta, państwa, świata. Żyjemy tym. Mamy oczy pełne 

obrazów z telewizora. Mamy uszy pełne wiadomości 

 z radia. Mamy dzień wypełniony informacjami  

o zbrodniach, korupcjach, aferach. 

Aż wreszcie może przyjść moment, kiedy opa-

miętasz się. Kiedy obrzydnie ci ten wrzask, kłótnie, 

awantury, jakie dzieją się w twoim domu, na świecie, 

w kraju, w mieście. Obrzydniesz sam sobie.  

Aż wreszcie może zawstydzisz się tego, że dałeś 

się sprowokować, dałeś się zamknąć w tej ciasnej 

klatce twojej codzienności. Może się zawstydzisz siebie 

– że żyjesz nie wiadomo po co. Tym bardziej, że do-

chodzi do nas śpiew aniołów nad łąką betlejemską.  

A my wychyleni dostrzeżemy Gwiazdę prowadzącą 

Mędrców. Odkryjemy miłość jako najwyższą wartość 

 i sens naszego życia.  

I ustaną zwady, zazdrości, posądzenia, oszczer-

stwa. I odejdą od nas chciwość, pycha. Wzniesie się 

na naszym horyzoncie duchowym pieśń pokoju, 

Gwiazda królewska.  

 
(ks. Mieczysław Maliński) 

Adwent – podnieście głowy 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 05.12.2016r.                                 

6.3o  
17.oo 1/Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 

+ Kazimierz Słapa. 
2/+Józef Szymura 2 żony (Got) 

Wtorek – 06.12.2016r.                    św. Mikołaja, bpa 

6.3o 1/+Lidia Karwot, 13 rocznica śmierci, mąż Wiktor, 
syn Stefan. 

17.oo 1/+Alojzy Szczotka, w rocznicę śmierci, żona Dorota. 
 2/+Antoni i Jadwiga Karwot. 

Środa – 07.12.2016r.                             Wspomnienie 
                                              św. Ambrożego, bpa i dK                              

6.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Marioli. 
2/+Czesław Pietrzak, na pamiątkę urodzin. 

17.oo 1/+Tadeusz Karwot, rodzice z obu stron (Bog) 
2/+Aniela i Józef Szyroki, rodzice z obu stron. 

Czwartek –08.12 .2016r.                        Uroczystość 
                                     Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.3o 1/+Władysław Janawa, żona Eugenia, 13 rocznica 
śmierci. 
2/W intencji członków „Różańca Rodziców” 

10.oo 1/+Ryta Sadanowicz, 16 rocznica śmierci, mąż Paweł. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Alfreda Wity, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze. TD 

15.3o 1/+Kornelia Wita, mąż Leon. 
2/+Jadwiga Skiba, mąż Emil, syn Roman, Franciszek 
Harnasz, rodzice(Rasz) 

17.oo 1/W intencji Dzieci Maryi z okazji  święta patronac-
kiego, oraz w intencji ich rodziców. 

 2/+Emil Sobik, żona Matylda(Bog) 

Piątek –09.12.2016r.   św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin                                     

6.3o 1/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk, 
2 mężów. 
2/+Alojzy Szulik, 20 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron (Bog) 

17.oo 1/+Henryk Gorol, 5 rocznica śmierci, żona Edeltrau-
da, rodzice Paulina i Alojzy Gorol (Got) 
2/+Berta Podlińska, na pamiątkę urodzin. 
3/+Alojzy Gatnar, 5 rocznica śmierci. 

Sobota – 10.12.2016r.  

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta. 
2/+Maria Sobik, mąż Antoni, Anna Szczepankowska, 
mąż Edward (Rasz) 

17.oo 1/+Elfryda Ociepka. 
 2/+Elżbieta i Izydor Frelich, synowie Zbigniew, 

Henryk i  ks, Janusz. 
3/+Paweł i Marta Kula (Bog) 

Niedziela – 11.12.2016r.      III Niedziela Adwentu – 
                                                                   GAUDETE 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny. 
8.3o 1/+Anna i Stefan Dyczka, córka Urszula, Łucja  

i Emil Babilas, syn Walenty(Got) 
2/+Maria Kluger, 30-ty dzień po śmierci. 

10.oo 1/+Jan Ostrowski, 1 rocznica śmierci. 
2/+Leon Matuszczyk, 30-ty dzień po śmierci. 

11.3o 1/+Łucja Biskupek. 
2/+Jan Sobik, 30-ty dzień po śmierci. 

16.oo 1/+Andrzej Papierok, 2 rocznica śmierci. 
2/+Serafin Babilas. 

20.3o  

Poniedziałek – 12.12.2016r.                                 

6.3o 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka(Got) 
2/+Hieronim Dziwoki(Bog) 

17.oo 1/+Antoni Oleś na pamiątkę urodzin, żona Jadwiga, 
syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Al-
fred(Bog) 
2/+Cecylia Gorecka, 15 rocznica śmierci. 

Wtorek – 13.12.2016r.                          Wspomnienie 
                                                     św. Łucji, dz. i męcz. 

6.3o 1/W intencji Ojczyzny 
17.oo 1/+Ewald Karkoszka, 4 rocznica śmierci. 
 2/+Stanisław Hein, w rocznicę śmierci. 

Środa – 14.12.2016r.              Wspomnienie św. Jana 
                                                    od Krzyża, prez. i dK                                

6.3o  
17.oo 1/+Krystyna Kuczera(Got) 

2/+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin, rodzi-
ce(Bog) 

Czwartek –15.12 .2016r. 

6.3o 1/+Robert i Augustyna Pierchała 
17.oo 1/+Eugeniusz Kula, 20 rocznica śmierci, rodzice: 

Łucja i Józef, Klara i Eryk Wyrobek. 
 2/+Ryszard Błaszczyk 

3/+Marta Orszulik, mąż Alojzy, Lucjan Bombik, 
Zygmunt Orszulik, dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek –16.12.2016r.                                           

6.3o 1/Za żywych członków Różańca św. 
17.oo 1/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł(Bog) 

2/+Stanisław Kubiak, 5 rocznica śmierci. 

Sobota – 17.12.2016r.  

6.3o 
15.oo 1/ Do Opatrzności Bożej w intencji Janusza Szymczak, 

z okazji 60-tych urodzin, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

17.oo 1/+Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin. 
 2/+Bolesław Dronszczyk , żona Łucja. 

Niedziela – 18.12.2016r.           IV Niedziela Adwentu 

7.oo 1/+Marta i Ludwik Szymura, Berta i Augustyn 
Smołka. 

8.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula. 
2/+Leon Cofalik, 30-ty dzień po śmierci. 

10.oo 1/+Jerzy Stiel, 16 rocznica śmierci. 
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2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Klaudii Waśniewskiej, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Weroniki i Pawła Sobik z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski oraz w intencji dzieci z rodzinami.TD 

14.15 Chrzty i roczki: Sabina Zimończyk, Laura Oskroba, 
Emilia Wawrzyńczyk 

16.oo 1/+Franciszek Stasiak, 3 rocznica śmierci, żona Łucja. 
2/+Elfryda Kuśka, 20 rocznica śmierci (Rasz) 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Heleny 
Harnasz z Raszowca z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze i w intencji całej rodziny.TD 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Bogusław Wałach, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 

Poniedziałek – 19.12.2016r.                                 
6.3o  
17.oo 1/+Rajmund Śpiewok, w rocznicę śmierci (Bog) 

2/+Stanisław Kula, żona Aniela, synowie: Jan, Stani-
sław i Walenty, Józef Zaik, żona Jadwiga, córki  Ste-
fania i  Weronika, zięciowie Kazimierz i Mirosław.  

Wtorek – 20.12.2016r. 
6.3o  
17.oo 1/+Emilia Dronszczyk, 10 rocznica śmierci, mąż 

Emil, wnuczka Dagmara Dronszczyk-Gruszecka, ro-
dzice z obu stron. 

 2/+Alojzy Dziwoki, rodzice z obu stron (Rasz) 

Środa – 21.12.2016r.                                    
6.3o 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Marka  i Elżbiety Trzebskich, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze.TD 
2/+Jerzy Kula, 4 rocznica śmierci. 

Czwartek –22.12 .2016r. 
6.3o  
17.oo 1/+Emil Klaja 
 2/+Robert Szymura 

Piątek –23.12.2016r.                                           
6.3o 
17.oo Msza  św. Wspólna: 

+Zdzisław Stępień, 1 rocznica śmierci (Got) 
+Edward Kucharski(Got) 
+Waleska i Walter Pawlas, rodzice z obu stron,  
Filomena Kipka, Jan Zieliński  
+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki: 
Regina i Gabriela,  dziadków z obu stron. 
+Kazimierz Sobik na pamiątkę urodzin. 
+Emil i Waleska Dziewior. 
+Pawliczek Franciszek, żona Gertruda, rodziców  
z obu stron, zięć Bronisław. 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd Za-
jąc, żona Gertruda, rodziców, dziadków z obu stron, za 
zmarłych z rodzin: Łaszczewski, Zając, Świder, Li-
siak, Godzina, Figas, Nowicki, Sablik, Stanisław Li-
siak, za zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów. 
+Anna Frelich, mąż Józef, syn Herbert, córka Longi-
na, zięć Eugeniusz. 
+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin Szip 

+Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa, mąż 
Zbigniew 
+Wincenty Kula, 2 żony 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard. 
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbie-
ta, zięć Emil(Got) 
+Antoni Stec, żona Gertruda. 
+Walentyna Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest 
Bulanda. 
+Walenty Mucha, 8 rocznica śmierci. 
+Małgorzata Motyka, mąż Józef, Syn Ignacy 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, An-
toni Węgierski, żona Franciszka. 
+Eryk Kabik. 
+Alojzy Kluger, żona Anna, syn Alojzy. 
+Henryk Gorol, 5 rocznica śmierci, żona Edeltrauda, 
rodzice Paulina i Alojzy Gorol.(Got) 
+Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan. 
+Wiktoria Zegrocka, mąż Emil, rodzice z obu stron, 
Zbigniew Kujtkowski, Dorota Kakowska. 
+Tadeusz Kokoszka, rodziców, Albert Szyroki, żona 
Zofia, 3 zięciów(Bog). 
+Albert Kuczera, żona Waleska, wnuczka Bernadeta, 
Maria Fizia (Got) 
+Krystyna i Robert Musiolik(Bog) 
+Erwin Klimek, rodzice z obu stron. 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia 
+Roman Musiolik, Maria i Emil Sładczyk. 
+Zdzisław Stępień, 2 rocznica śmierci, Edward  
Kucharski, 3 rocznica śmierci. 
+Celestyna , Eugeniusz Mieszczak. 
+Róża Niesłańczyk, syn Janusz Niesłańczyk, 3 rocz-
nica śmierci. 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk. 
+Roman i Berta Szotek, rodzice. 
+Bernard Mołdrzyk, rodzice. 
+Bronisława i Józef Zięba. 
+Wincentyna i Alfons Tkocz, 4 synów, 2 córki. 
+Stanisław Związek, rodzice Zofia i Józef, teść  
Dominik Sobik. 
+Helena Frelich, mąż Robert. 
+Wanda Kocur, mąż Jan. 
+Antoni Ptaszek, 2 żony. 
+Marta Gajda, rodzice z obu stron, Ludwik i Aniela 
Wróbel. 

Sobota – 24.12.2016r.  

7.oo 1/+Robert i Zofia Pierchała, syn Alojzy, Jan i Katarzy-
na Wolny, za zmarłych z rodziny Pierchała i Wolny. 
2/+Izydor Polok, córka Maria, zięć Andrzej, za zmar-
łych z rodziny Polok i Szopa. 
3/+Gertruda i Antoni Groborz, syn Andrzej. 

24.oo 1/PASTERKA za parafian 

Niedziela – 25.12.2016r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                                        NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Stefania Zieleźny, na pamiątkę urodzin. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Anieli i Jana Górski z podz. za otrzymane łaski,  
z prośba o dalsze, oraz w intencji całej rodziny.TD 

8.3o 1/+Augusta i Bolesław Kula. 
10.oo 1/+Bernard Benisz, Henryk Kawecki, Jerzy Dziwoki, 

od dzieci. 
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11.3o 
16.oo  
20.3o  

Poniedziałek – 26.12.2016r.                         ŚWIĘTO  
                ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika                          

7.oo 
8.3o 1/+Edward Kula, na pamiątkę urodzin. 

2/+Teodor i Helena Stajer. 
10.oo 1/+Alfred Kuczera, na pamiątkę śmierci. (Rasz) 

2/+Joanna Dziwoki, 30-ty dzień po śmierci. 
11.3o 1/+Jan Masłowski, Andrzej Gorlej, Wanda i Paweł 

Gorlej. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Haliny i Lesława Wójcik, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze.TD 

16.oo 1/+Brunon Konsek, na pamiątkę urodzin, żona Oty-
lia, Mateusz i Bronisława Serafin. 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Lidii i Krystiana Gomółka, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, 
oraz za najbliższych.TD 

Wtorek – 27.12.2016r.               ŚWIĘTO ŚW. JANA,  
                                     APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo  
17.oo 1/Apostolat. 
 2/+Jan Oleś, 3 rocznica śmierci (Bog) 

3/Do Opatrzności Bożej w intencji  rodziny  Kowal-
czyk. Po Mszy św. ślub Małgorzata i Mariusz Kowal-
czyk 

Środa – 28.12.2016r.                                    ŚWIĘTO  
                                     ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.                               

7.oo 
9.oo 1/MŁODZIANKÓW - Msza św. w intencji dzieci 

naszej parafii. 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 95 rocznicy urodzin 

Reginy Gembalczyk z Gotartowic z podz. za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci  
z rodzinami.TD 

17.oo 1/+Józef Mandel, 2 żony, wnuczka Barbara, syn 
Józef, Alojzy Skupień, żona Maria, Konstanty Lisz-
ka, żona Anna, syn Roman. 
2/+Helena i Alojzy Zniszczoł 

Czwartek –29.12 .2016r. 

7.oo 1/+Stanisław Skiba, 8 rocznica śmierci, synowa Ma-
rzena, 12 rocznica śmierci(Got) 

17.oo 1/+Jan Zawadzki, 2 żony, córka Gertruda, mąż Anto-
ni, Kazimierz Janiczek. 

 2/+Benedykt Liszka, 15 rocznica śmierci, rodzice 
Julianna i Antoni. 

Piątek –30.12.2016r.            ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
                                          JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                                       

7.oo 1/+Dorota Nowak, 1 rocznica śmierci. 
2/+Józef Riemel, rodzice z obu stron. 

17.oo 1/+Alojzy Nikel, żona Maria. 
2/+Janusz Kubański. 
3/+Józef Chmielewski. 

Sobota – 31.12.2016r.  wspomn. św. Sylwestra I, pap 

7.oo  
17.oo 1/Zakończenie roku. Msza św. za parafian.                 

Niedziela – 01.01.2017r.               UROCZYSTOŚĆ 
                     ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

7.oo 1/Za  parafian 
8.3o  
10.oo  
11.3o 1/+Leokadia Podleśny, 14 rocznica śmierci. 
16.oo 1/+Tomasz Ignacek. 
20.3o 1/+Roman i Berta Szotek, Bernard Mołdrzyk,   

Bronisława i Józef Zięba. 

Poniedziałek – 02.01.2017r.                                 
7.oo  
17.oo 1/+Dorota Nowak, 1 rocznica śmierci. 

2/+Helena Studnik, w rocznicę śmierci. 

Wtorek – 03.01.2017r. 

7.oo 1/+Katarzyna i Jan Zawadzki 
17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Irena 
 2/+Kazimierz Benisz (Got) 

Środa – 04.01.2017r.                                    

7.oo 1/+Agnieszka Mędrek 
17.oo 1/+Kazimierz Marzec, 6 rocznica śmierci. 

2/+Aleksander Grzybek, w rocznicę śmierci. 

Czwartek – 05.01.2017r. 

7.oo 1/Na cześć  Chrystusa Najwyższego Arcykapłana, za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i 
zakonne.  (zamawia Raszowiec) 

17.oo 1/+Franciszek Gembalczyk, 1 rocznica śmierci. 
 2/+Józef Waliczek 

Piątek –06.01.2016r.            Uroczystość  Objawienia 
                                                                     Pańskiego                                        

7.oo 1/Za parafian. 
8.3o 1/+Maria Sojka, 8 rocznica śmierci, mąż Alfons, 

rodzice.(Got) 
2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna. 

10.oo 1/+Alfred Piontek, zięć Marian. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  
Adama Gancarczyk, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 70 rocznicy  uro-
dzin Jana Szweter i siostry bliźniaczki  Bronisławy  
Śmieszek, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze.TD. 

13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Otylii Chromy, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze.TD 

16.oo 1/+Kazimierz Błoch, rodzice,  Albert i Marta Bernacki. 
2/+Czesław Macionczyk, ojciec Jan. 

20.3o 1/Do  Opatrzności Bożej w intencji  rodzin wielo-
dzietnych. 

Sobota – 07.01.2017r.  

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ. 
2/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 

17.oo 1/+Wiesław  Kazana. 
 2/+Łucja Potyrcha, 1 rocznica śmierci. 

3/+Alfred Kuczera, 5 rocznica śmierci (Bog) 



serce ewangelii 23 

Niedziela – 08.01.2017r.     Święto Chrztu Pańskiego 

7.oo 1/+Krzysztof Kluger, na pamiątkę urodzin, rodzice  
i rodzeństwo. 

8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron. 
2/+Eryk Szymik, rodzice z obu stron. 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  
Doroty i Bronisława Bulanda z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzi-
nami.TD 

11.3o 1/+Zofia Gruszczyk, na pamiątkę urodzin, mąż Aloj-
zy, rodzice z obu stron. 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  urodzin Henryk  
Gruszka, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, 
oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami.  TD 

20.3o 1/+Ks. Stanisław Garbocz, na pamiątkę urodzin 
i w 4 rocznicę śmierci. 

Poniedziałek – 09.01.2017r.                                 

7.oo 1/+Stefan Pawela, 9 rocznica śmierci, Alojzy Gąsior, 
na pamiątkę urodzin. 

17.oo 1/+Aniela Macionczyk, 2 mężów, rodzice: Berta  
i Stanisław Knapek. 
2/+Emil Klaja. 

Wtorek – 10.01.2017r. 

7.oo 
11.oo Ślub: Sławomir  Zniszczoł  -  Magdalena Koźlik 
17.oo 1/+Roman Rduch, 4 rocznica śmierci (Got) 
 2/+Janina Krupa. 

Środa – 11.01.2017r.                                    

7.oo 1/+Zofia Pierchała, mąż Robert, córka Regina, zięć 
Zygfryd. 

17.oo 1/+Marta i Jan Dziurok, Waleska i Jan Gołyszny. 
2/+Elżbieta Tarnawska. 

Czwartek –12.01.2017r. 

7.oo  
17.oo 1/+Alojzy Kula, syn Henryk, rodzice z obu stron, 

dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.  
 2/+Norbert Stajer, rodzice: Helena i Adolf, Marta  

i Jan Rduch, rodzice z obu stron. 

Piątek –13.01.2017r.                                           

7.oo 1/+Bolesław Witala (Bog) 
17.oo 1/+Elżbieta Żadka 4 rocznica śmierci, mąż Franci-

szek, rodzice z obu stron. 
2/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, synowie Alojzy  
i Szymon, Józef Herman. 

Sobota – 14.01.2017r.  

7.oo 1/+Sonia Trybuś, 30 rocznica śmierci, dziadkowie: 
Alfred Konsek i Edward Trybuś. 

17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, zmarłych  rodzi-
ców, Józef Frelich, żona Anna, syn Antoni, rodziców. 

 2/+Elżbieta i Nikodem Hyła, rodzice z obu stron, 
Edward Dyrda, rodzice z obu stron, Halina i Zbi-
gniew Milejski, córka Aneta. 
3/+Mieczysław Gamoń,  rodzice, brat Antoni, siostra 
Teresa z mężem, pokrewieństwo. 

 

Niedziela – 15.01.2017r.               II Niedziela zwykła  

7.oo 1/+Leon Szopa, 5 rocznica śmierci. 
8.3o 1/+Elżbieta Pawlas, 1 rocznica śmierci. 
10.oo 1/+Adam Gwizdała, 2 rocznica śmierci, rodzice: Jan  

i Bronisława, siostra Danuta. 
11.3o 1/Msza Św. dziękczynna do NSPJ  z okazji 10 rocz-

nicy Straży Honorowej  NSPJ naszej parafii, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla kapłanów  naszej para-
fii, oraz członków całej wspólnoty i ich rodzin. 

14.15 Chrzty i roczki: Alicja Gorzelak 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji  50 lat małżeństwa  

Haliny i Józefa Stoszko, z podz.  za otrzymane łaski, 
z prośbą  o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo dla 
synów z rodzinami. TD 

20.3o  

Poniedziałek – 16.01.2017r.                                 

7.oo  
17.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, żona Monika. 

Wtorek – 17.01.2017r. 

7.oo  
17.oo 1/+Dominika i Eugeniusz Kostek 
 2/+Piotr Nowak, 10 rocznica śmierci(Rasz) 

Środa – 18.01.2017r.                                    

7.oo 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji URODZIN  

KS. TOMASZA 

Czwartek –19.01.2017r.     Wspomnienie św. Józefa 
                                            Sebastiana Pelczara, bpa 

7.oo  
17.oo 1/+Paweł i Bronisława Adamczyk, Roman i Regina 

Moćko, Norbert i Eugeniusz Moćko, Józef i Regina 
Skorupa, Róża i Czesław Kremiec. 

Piątek –20.01.2017r.                                           

7.oo 1/Za zmarłych członków Różańca św. w ubiegłym 
roku. 

17.oo 1/+Franciszek Oleś, 1 rocznica śmierci. 
2/+Weronika i Jerzy Reginek, Eugeniusz Raniszewski. 

Sobota – 21.01.2017r.  

7.oo  
17.oo 1/+Emil Pyszny, 1 rocznica śmierci. 
 2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Macionczyk, 

żona Zofia. 

Niedziela –22.01 .2017r.              III Niedziela zwykła  

7.oo 1/+Łucja Zieleźny, na pamiątkę urodzin. 
8.3o 1/+Jan Korduła, żona Róża. 
10.oo 1/+Bolesław Szymura  w rocznicę śmierci. 

2/+Dorota Jurczyk, mąż Walenty, Zenon Polak. 
11.3o 1/+Franciszka Przeliorz, mąż Antoni. 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy  uro-
dzin Sebastiana Wnuk, od żony z dziećmi i rodziców 

16.oo 1/+Alojzy Maroszek, 8 rocznica śmierci. 
2/+Łucja Rojek, 2 rocznica śmierci. 

20.3o  

Poniedziałek – 23.01.2017r.                                 

7.oo 1/+Czesław Waler, 5 rocznica śmierci. 
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2/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, dziadków z obu stron, Rajmund Podleśny, 
Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, dziadków. 

17.oo 1/+Józef Frelich, 3 rocznica śmierci. 
2/+Alojzy Buchalik od wnuków. 

Wtorek – 24.01.2017r. 

7.oo 1/+Brunon Motyka. 
17.oo 1/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła. 
 2/+Marta Raszka, 2 mężów  (Got) 

Środa – 25.01.2017r.           ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
                                            ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA                      

7.oo 
17.oo 1/+Dorota Szczotka, mąż Alojzy. 

2/+Stanisława Araszczuk, mąż Jan. 

Czwartek –26.01 .2017r.        Wspomnienie świętych 
                                    biskupów Tymoteusza i Tytusa 

7.oo  
17.oo 1/Msza św. w intencji Apostolatu. 
 2/+Salomea i Eryk Konsek. 

Piątek –27.01.2017r.                                           

7.oo 
17.oo Msza  św  wspólna: 

+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, Au-
gustyn Sobik, żona Rozalia. 
+Berta i Stanisław Knapek, Wiktoria i Hieronim 
Gajda, Bronisława i Wilhelm Maciończyk, Jadwiga  
i Karol Górecki,  Maria i Jan Wardas, z okazji dnia 
babci i dziadka. 
+Walenty Przeliorz,  żona Marta, Eufemia Gembal-
czyk, 2 mężów. 
+Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław 
Lubszczyk, Klara i Leon Rojek, z okazji dnia babci  
i dziadka, od wnuków: Joli i Marcina z rodziną. 
+Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin. 
+Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna z mę-
żem, syn Tadeusz z mężem. 
+Marian Buchalik, ojciec Ewald. 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog) 
+Jan i Ernest Fojcik,  rodzice: Wiktoria i Augustyn. 
+Ernest Stajer, żona Helena. 
+Mieczysław Konior, 2 żony, 2 synów, córka, zięć,  
synowa, 2 wnuków. 
+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: Sta-
nisław i Władysław, córka Bronisława. 
+Paweł Woźniok, 5 rocznica śmierci, Helena 
Studnik, Klemens Studnik. 
+Stanisław Paciorek. 
+Walenty Przeliorz, w rocznicę śmierci, żona Marta. 
+Józef Lis, rodzice: Andrzej i Maria,  Anna Małolep-
szy, mąż Franciszek,  córki: Róża i Helena z mężami, 
synowie: Jerzy i Eryk,  Ireneusz Rudnicki, Francisz-
ka Kania z mężem, pokrewieństwo, Halina , Roman, 
Andrzej, Michał , dusze w czyśćcu cierpiące. 
+Alfred Przeliorz, Maria Zniszczoł, na pamiątkę uro-
dzin. 
+Stefan Hajduk, na pamiątkę urodzin. 

+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Ernest Znisz-
czoł, żona Maria, Barbara Zniszczoł, za zmarłych  
z pokrewieństwa: Smołka, Skupień, Zniszczoł, zmar-
łych kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, za zmar-
łych z ulicy Uroczej. 
+Roman i Berta Szotek, rodziców. 
+Bernard Mołdrzyk, rodziców. 
+Bronisława i Józef Zięba. 
+Wincentyna i Alfons Tkocz, 4 synów, 2 córki. 
+Regina Wycisło, w rocznicę śmierci. 
+Robert Juraszczyk, 20 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron(Kop) 
+Herman Musiolik, żona Klara, rodzice z obu stron, 
córka Irena, zięć Antoni, wnuk Henryk Musiolik, za 
zmarłych z rodziny Krzyżowski. 
+Robert i Helena Frelich. 
+Wanda i Jan Kocur. 
+Antoni Ptaszek , 2 żony. 
+Gertruda Zając, na pamiątkę urodzin, mąż Zygfryd, 
Stanisław Łaszczewski – na pamiątkę urodzin, żona 
Apolonia, zmarłych rodziców i dziadków z obu stron, 
za zmarłych z rodzin: Zając, Łaszczewski, Świder, 
Lisiak, Godzina, Figas, za zmarłych z pokrewieństwa 
obu stron, Paweł Maciączyk. 

Sobota – 28.01.2017r.   Wspomnienie św. Tomasza 
                                                  z Akwinu, prezb. i dK 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej o radość życia Wiecznego za 
+ Kazimierza Słapa, na pamiątkę urodzin. 

17.oo 1/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga, oraz za ofiary 
katastrofy budowlanej, 11 rocznica. 

Niedziela – 29.01.2017r.             IV Niedziela zwykła  

7.oo  
8.3o 1/+Franciszek Oleś, 6 rocznica śmierci, zmarłych 

rodziców. 
2/+Joachim Kieloch, rodzice Waleska i Alojzy. 

10.oo 1/+Zenon Sitko, w rocznicę śmierci. 
2/+Dorota Nowak, na pamiątkę urodzin. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Wandy i Alojzego Sobik, oraz z okazji 80-tych uro-
dzin Alojzego, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze.TD 

16.oo 1/+Joachim Procek, 6 rocznica śmierci(Got) 
2/+Edeltrauda Gorol,13 rocznica śmierci, mąż Hen-
ryk, rodzice: Marta i Emil Karwot.(Got) 

20.3o 1/+Roman Szotek. 

Poniedziałek – 30.01.2017r.                                 

7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodzice z obu 
stron. 

17.oo 1/+Matylda Merkel, 1 rocznica śmierci. 
2/+Maria Wielgocka, mąż Józef. 

Wtorek – 31.01.2017r. 

7.oo 1/+Anna Dziwoki, mąż Franciszek. 
17.oo 1/+Krystian Dziurok, matka Irena. 
 2/+Maria Smołka, mąż Franciszek. 

Środa – 01.02.2017r.                                    

7.oo 1/+Cezary Kaczmarczyk. 
17.oo 1/+Czesław Karwot, 1 rocznica śmierci. 

2/+Erwin Jonderko, Matylda Muras. 
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Czwartek –02.02 .2017r.   ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Na cześć  Chrystusa Najwyższego  Arcykapłana, za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne, zamawiają Gotartowice. 

10.oo 1/+Emil Romański, 18 rocznica śmierci, żona Broni-
sława(Bog). 
2/+Henryk Langocz, żona Maria,  rodzice, w roczni-
cę śmierci. 

15.3o 1/+Elżbieta Papierok, 1 rocznica śmierci, mąż Wiktor 
na pamiątkę  urodzin. 
2/+Aniela Pomykoł, 11 rocznica śmierci, mąż Bole-
sław, Maria Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, 
mąż Alfred. 

17.oo 1/+Jan i  Róża Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 
za zmarłych z rodzin Korduła i Budny. 

 2/+Berta Podlińska, Łucja Kozielska. 

Piątek –03.02.2017r.                                           
7.oo 
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli  NSPJ 

2/Wynagradzająca NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji  kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ. 

Sobota – 04.02.2017r.  

7.oo 1/+Marta Kuczera, 5 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Stefan Gąsior, 16 rocznica śmierci, zmarli  rodzi-
ce: Antoni i Zofia, Józef Kuczera, żona Klaudia 
3/Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, zwłaszcza za bluź-
nierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu. 

17.oo 1/+Ryszard Buchalik, 8 rocznica śmierci. 
 2/+Roman Rduch. 

3/+Pelagia i Nikodem Ogierman. 

Niedziela – 05.02.2017r.              V Niedziela zwykła  

7.oo  
8.3o 1/+Maria Bober, na pamiątkę urodzin. 
10.oo 1/+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz(Got) 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Zygfryda i Anieli Szweda, z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 55 lat małżeństwa 
Hildegardy i Alojzego Stajer, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławień-
stwo dla rodziny.TD 

16.oo 1/+Krystyna Kuczera, 2 rocznica śmierci. 
2/+Roman Rduch 

20.3o 1/+Adam Bartczak, 5 rocznica śmierci. 

Poniedziałek – 06.02.2017r.                                 

7.oo 1/+Paweł Sobik, Marta i Robert Korduła, 2 synów. 
2/+Marian Jurczyk, rodzice. 

17.oo 1/+Maria Winkler, mąż Konrad, Franciszek Śpiewok, 
żona Franciszka. 
2/+Robert Szymura, na pamiątkę urodzin. 

Wtorek – 07.02.2017r. 

7.oo 1/+Marian Dronszczyk, 4 rocznica śmierci. 
17.oo 1/+Irmgarda Pieter, 1 rocznica śmierci. 

 2/+Paweł Oleś, na pamiątkę urodzin 

Środa – 08.02.2017r.                                    

7.oo 
17.oo 1/+Janina i Stanisław Stasiak, syn Marian. 

2/+Paweł Pierchała, żona Otylia, 20 rocznica  
śmierci(Bog) 

Czwartek –09.02 .2017r. 

7.oo 1/+Marta Bedka, mąż Edward. 
2/+Franciszek Dziwoki, żona Anna. 

17.oo 1/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony,  
Marta i Paweł Gąsior. 

 2/+Marta Karwot, 9 rocznica śmierci. 

Piątek –10.02.2017r.                                           

7.oo 
17.oo 1/+Maria Zimnol, na pamiątkę urodzin, od szwagierek. 

2/+Paweł Zimończyk, rodzice: Emil i Maria. 

Sobota – 11.02.2017r.  

7.oo 1/+Jan i Maria Gembalczyk,  rodziców i dziadków. 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu  

Pelagii i Mariana Kaczmarczyk, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Józef Nowok, 1 rocznica śmierci. 
2/+Wilhelm Król, 45 rocznica śmierci. 

 3/+Jerzy Dziwoki, Jan Strzoda, żona Berta, rodzice  
z obu stron. 

Niedziela – 12.02.2017r.             VI Niedziela zwykła  
7.oo  
8.3o  
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 10 rocznicy ślubu 

Anny i Michała Barczuk, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci.TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Marty Michalik, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze.TD 

16.oo 1/+Antoni Kołodziej 
2/+Stanisław Lasek, 1 rocznica Śmierci. 

20.3o  

Poniedziałek – 13.02.2017r.                                 

7.oo 1/+Łucja Zniszczoł, 20 rocznica śmierci, mąż Paweł, 
syn Alojzy, 3 zięciów, 3 wnuków (Bog) 

17.oo 1/+Alfred Torbicki. 
2/+Gertruda i Jan Kania, Franciszka i Eugeniusz 
Kossak 

Wtorek – 14.02.2017r.        Świętych Cyryla, mnicha, 
                       i Metodego, biskupa, patronów Europy 

7.oo  
17.oo 1/+Anna Adamska, rodzice, 3 braci, pokrewieństwo 

Adamski i Budny. 
 2/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina 

Środa – 15.02.2017r.                                    

7.oo 
17.oo 1/+Edward Kluger w rocznicę śmierci. 

2/+Robert Musiolik, 10 rocznica śmierci, żona  Kry-
styna, rodzice: Józef i Albina Musiolik. 
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Czwartek –16.02 .2017r. 

7.oo 1/+ Ks. Józef Zuber, w rocznicę śmierci. 
2/+Maria Przeliorz, mąż Jan, rodzice z obu stron. 

12.oo Ślub: Siemianowski  Karol  -  Szymik Renata 
17.oo 1/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina. 
 2/+Bolesław Witala, 10 rocznica śmierci(Bog) 

Piątek –17.02.2017r.                                           

7.oo 1/Za żywych członków różańca św. 
2/+Elżbieta Buchalik, 1 rocznica śmierci, mąż Józef. 

17.oo 1/+Stanisław Hein, na pamiątkę urodzin. 
2/+Barbara Cichy. 

Sobota – 18.02.2017r.  

7.oo 1/+Jan Wencka, rodzice: Leon i Maria, Józef Wenc-
ka, żona Anna, Zygmunt Kościelniak, żona Anna, 
syn Piotr, Antonina i Antoni Gasiewicz, syn Józef. 

17.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 18 rocznica śmierci, mąż 
Roman, rodziców i teściów. 

 2/+Emilia Kuś, w rocznicę śmierci, mąż Karol, syn 
Edward. 
3/+Rajmund Brząkalik, 7 rocznica śmierci, Edward 
Sztajer, żona Maria. 

Niedziela – 19.02.2017r.            VII Niedziela zwykła  

7.oo  
8.3o 1/+Henryk Wajs, 1 rocznica śmierci. 
10.oo 1/+Justyn Zieleźny, matka Waleska. 
11.3o 
14.15 Chrzty i roczki 
16.oo 1/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin. 

2/+Jan Pope, na pamiątkę urodzin i rocznicę śmierci. 
20.3o 1/+Jan Ostrowski, na pamiątkę urodzin. 

Poniedziałek – 20.02.2017r.                                 

7.oo 1/+Regina Merkel, Genowefa Rąpała. 
17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta. 

2/+Emil Motyka, żona Franciszka, Wincenty Motyka, 
żona Marta, Franciszek Zimończyk, żona Karolina. 

Wtorek – 21.02.2017r. 

7.oo  
17.oo 1/+Irena Dziurok, Jan Dziurok 
 2/+Aniela Szymura, 2 rocznica śmierci(Got) 

Środa – 22.02.2017r.        Święto Katedry Św. Piotra, 
                                                                       Apostoła                                  

7.oo 
17.oo 1/+Jan Kampczyk, rodzice z obu stron, Helena Fudala. 

2/+Józef i Helena Pawliczek 

Czwartek –23.02 .2017r. 

7.oo  
17.oo 1/+Felicyta Oleś, w rocznicę  śmierci. 

Piątek –24.02.2017r.                                           

7.oo 
17.oo Msza  św. Wspólna: 

+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja,  
Wincenty Kula  2 żony. 
+Bolesław Kluger, żona Irena. 
+Ryszard Lachowski, 11 rocznica śmierci. 
+Ewald Buchalik, syn Marian. 

+Ryszard Werber, żona Monika,  Piotr Buchalik, żo-
na Antonina. 
+Zygmunt Torbicki, rodziców, Rufin Kula, 2 żony, 
Helena i Kazimierz Szweda. 
+Maria i Józef Mura, syn Metody, synowa Teresa, 
Alojzy Kirsek, Erwin Tkocz. 
+Benedykt Mura, 2 rocznica śmierci. 
+Ema i Florian Klimek, Robert i Waleska Dziwoki,  
Stefan Hajduk. 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk. 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk. 
+Roman i Berta Szotek, rodzice. 
+Bernard Mołdrzyk, rodzice. 
+Bronisława i Józef Zięba. 
+Wincentyna i Alfons Tkocz, 4 synów, 2 córki. 
+Regina Skiba, mąż Leopold, rodzice z obu stron,  
zięciowie: Oskar i Ernest, za zmarłych z pokrewień-
stwa, dusze w czyśćcu cierpiące. 
+Alojzy Sobik, na pamiątkę urodzin. 
+Henryk Musiolik, na pamiątkę urodzin, od rodzi-
ców i siostry z mężem. 
+Apolonia Łaszczewska, na pamiątkę imienin, mąż 
Stanisław, Gertruda Zając, mąż Zygfryd,  za zmar-
łych z rodzin: Łaszczewski, Zając, Świder, Lisiak, 
Godzina, Pych, Figas, Nowicki, za zmarłych z po-
krewieństwa obu stron, Paweł Maciączyk. 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, córka Zofia, zięć 
Brunon, dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 25.02.2017r.  

7.oo 1/+Róża i Jan Korduła. 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Barbary i Arnolda Podleśny, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze.TD 

17.oo 1/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław. 
 2/+Jan Mura, żona Helena. 

3/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice. 
4/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław. 

Niedziela – 26.02.2017r.           VIII Niedziela zwykła  

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Ireny Jarosz, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze. TD 

8.3o  
10.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, 9 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Daniela Kuczera, na pamiątkę urodzin (Rasz) 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i opieki Matki Najświętszej 

z okazji 70 rocznicy urodzin Stanisława Smołki,  
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, oraz w 
intencji  dzieci z rodzinami TD 

16.oo 1/+Barbara Kasperczyk, 2 rocznica śmierci. 
2/+Józef Blaut, 3 rocznica śmierci. 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 60-rocznicy urodzin 
Jana Zimończyk z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze, oraz w intencji dzieci z rodzinami.TD 

20.3o 

Poniedziałek  27.02.2017r. 

7.oo 1/+Jadwiga Romańska, 6 rocznica śmierci, mąż Raj-
mund,  rodzice z obu stron. 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Łucja Stolorz, 1 rocznica śmierci. 
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Wtorek  28.02.2017r. 

7.oo 
17.oo 1/+Czesław Pietrzak, 1 rocznica śmierci. 

2/+Adam Torebko, 1 rocznica śmierci. 

Środa 01.03.2017r.                        Środa Popielcowa 

7.oo 
10.oo 
15.3o 1/+Józef Piontek, żona Gertruda, zaginiona córka 

Helena, syn Erwin, żona Renata. 
17.oo 1/+Antoni Gajda, 50 rocznica śmierci, żona Aniela, 

rodzice: Wiktoria i Hieronim Gajda,  wnuk Paweł, 
zmarłych z rodziny Gajda. 

Czwartek 02.03.2017r. 

7.oo 1/Na cześć  Chrystusa Najwyższego  Arcykapłana, za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne, oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne, zamawiają Boguszowice. 
2/+Alfred Klejnot, 8 rocznica śmierci, zmarłych ro-
dziców z obu stron. 

17.oo 1/+Alojzy Karwot, 6 rocznica śmierci. 
2/+Danuta Olchawa, od rodziny Buchalik. 

Piątek  03.03.2017r. 

7.oo 1/+Kazimierz Słapa, na pamiątkę imienin. 
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ. 

2/ Wynagradzająca NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji  kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży  Honorowej NSPJ. 

Sobota  04.03.2017r.       Św. Kazimierza, Królewicza 

7.oo 1/Wotywna do Niepokalanego Serca NMP za parafian. 
2/+Emil Karwot, żona Jadwiga 
3/Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, zwłaszcza za bluź-
nierstwa przeciw Jej Dziewictwu. 

17.oo 1/+Bronisława Wiechoczek, 3 rocznica śmierci, mąż 
Jan. 
2/+Ernest Stajer, żona Helena, rodzice z obu stron. 

Niedziela 05.03.2017r.   I Niedziela Wielkiego Postu  

7.oo  
8.3o 1/+Kazimierz Janiczek (Rasz) 

2/+Krystyna Zniszczoł, 23 rocznica śmierci. 
10.oo 1/+Klemens Studnik, 1 rocznica śmierci. 

2/+Matylda Malina, mąż Walenty. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Fatimskiej z 
okazji 80 rocznicy urodzin Jana Śmiatek z Boguszo-
wic, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, 
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej ro-
dziny TD 

16.oo 
20.3o  
 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Krzyształa Alicja, Konsek Kacper, Kowol Natalia, Holesz 
Stanisław, Gembalczyk Zuzanna, Dziwoki Jakub, Bugański 
Franciszek, Piechaczek Hanna,  Ulman Kinga, Sputek  Wik-
toria, Bojko Franciszek, Taczek Wojciech, Zając Dominik, 
Kucharski Michał, Luks Kamil, Milkowska Julia, Motyka 
Inez, Dobrowolska Anna, Kula Jakub. 

Śluby: 

Kozar Bartłomiej – Paszek Wiktoria 
Grzegorzek Adam – Szewczyk Małgorzata 
Wrona Błażej  –  Dziwoki Natalia 
Wilk Paweł  –  Sztwiorok Wioleta 
Kania Paweł  –  Lorczyk  Karolina 
Pawlaszczyk Michał  –  Mikulska Joanna 

Pogrzeby: 

Gawlik Luiza   16.12.1927  -  22.09.2016 
Zeman Halina   13.02.1941  -  09.10.2016 
Warias Bogusław  22.03.1963  -  12.10.2016 
Drozd Eugenia   29.04.1940  -  15.10.2016 
Polnik Janusz   07.10.1964  -  18.10.2016 
Waleczek Paweł  28.05.1951  -  22.10.2016 
Matuszczyk Leon   24.10.1937  -  02.11.2016 
Kluger Maria   23.11.1931  -  06.11.2016 
Sobik Jan      23.03.1943  -  16.11.2016 
Cofalik  Leon   05.07.1936  -  15.11.2016  
Dziwoki Joanna  03.11.1966  -  27.11.2016 
 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Serdecznie  zapraszamy  na  WIECZÓR  KOLĘD,  który  odbędzie się   14. 01. 2017 r. o godz. 18.oo 
(po wieczornej  Mszy św.) w domu parafialnym. 

Bóg Wszechmocny  zszedł na ziemię jako Dziecię małe. 

Co roku śpiewamy  kolędy, głosząc  w nich narodzin  chwałę. 

Wszystkich  więc Was  zapraszamy do wspólnego śpiewu, aby oddać cześć i chwałę Bogu Najwyższemu. 

 
                                                                                                 Organizatorzy 
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PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Grudzień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata 
zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły 
na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia 
życie radością i nadzieją. 

Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
 

-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, 
dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, 
przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia 
pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się  
z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. 

Luty 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
 
-) Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłasz-
cza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się  
z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 lutego 2017 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lutowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 12 lutego 2017 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

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

SPROSTOWANIE 
 

We wrześniowo – październikowym numerze „Ser-
ca Ewangelii” (nr 220) na str. 6 obok zdjęcia z po-
grzebu śp. ks. Janusza Frelicha omyłkowo za-
mieszczono błędny komentarz. 
 
Jego właściwa treść powinna brzmieć: 
„30 sierpnia miały miejsce w naszej parafii ceremo-
nie pogrzebowe ks. Janusza Frelicha, emerytowa-
nego proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Roju. Ceremoniom przewodniczył  
ks. Biskup Marek Szkudło.”  
 

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 
                           REDAKCJA 
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Z życia wspólnoty  
ministrantów 

O wycieczce naszych ministrantów do Piekar Ślą-
skich, która odbyła się w drugą sobotę paździer-
nika oraz o eliminacjach do Ogólnopolskich Roz-
grywek Ministrantów w Piłce Nożnej 

— czytaj str. 13  

Grupa „Pielgrzym” 

5. września grupa „Pielgrzym” udała się na ostatnią 
w tym roku pielgrzymkę do Częstochowy i Kłobucka, 
zaś 26. października spotkała się w Domu Parafial-
nym.  

— czytaj str. 14 

 

Dzień Niepodległości 
11 listopada podczas Mszy św. o godz. 10.oo modliliśmy 
się w intencji Ojczyzny. Tradycyjnie swoją obecność na 
Eucharystii podkreślili harcerze. 

 
Podczas turnieju piłkarskiego w Świerklanach 

 
Ministranci przed  kościołem Zmartwychwstania  

Pańskiego w Piekarach Śląskich 

 
Przed pomnikiem św. Jana Pawła II na Jasnej Górze 

 
. 

Przeżyjmy to 
jeszcze raz … 

13 listopada w Domu Parafialnym spotkały się 
Rodziny, które gościły francuską młodzież w 
ramach Światowych Dni Młodzieży. 

. 

 
. 



serce ewangelii 30 

Dni Cecyliańskie  
z chórem „Cor Jesu” 
W niedzielę 13. listopada nasz chór 
parafialny w ramach Dni Cecyliań-
skich wykonał oprawę muzyczną 
liturgii Mszy św. w kościele parafial-
nym Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Rybniku Zamysłowie. 

— czytaj str. 16 

 

Święto Patronalne 
ZSU w Rybniku 

21. października Zespół Szkół Urszu-
lańskich w Rybniku obchodził swoje 
święto patronalne – św. Urszuli. Z tej 
okazji w kościele p.w. Królowej Apo-
stołów w Rybniku została odprawio-
na uroczysta Msza św., którą m.in. 
koncelebrował ks. Proboszcz Krzysz-
tof Błotko. 
 

 
 
 
 

Spotkanie seniorów 
        w Gotartowicach 

Tradycyjne spotkanie seniorów Gotartowic mia-
ło miejsce 29 września w sali OSP. Jego orga-
nizatorem była, jak co roku Rada Dzielnicy 
Gotartowice 

— czytaj str. 15  
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Nowe przedszkole  
w Boguszowicach 

Od 1. Września br. funkcjonuje w Boguszowicach 
przy ul. Sztolniowej nowe przedszkole (nr 50). W 
październiku dokonano oficjalnego otwarcia i po-
święcenia placówki. 

 
Wieści z Przedszkola nr 18 

w Boguszowicach 
O najważniejszych wydarzeniach, które miały 
miejsce od września w Przedszkolu nr 18  
w Boguszowicach 

— czytaj str. 17 – 18   

Msza św. u Państwa 
Mura w Gotartowicach 

W listopadzie br. swój Jubileusz 45-lecia mał-
żeństwa obchodzili Państwo Róża i Piotr Mu-
ra z Gotartowic. Z tej okazji oraz 65-lecia  
urodzin Pani Róży ks. Krzysztof sprawował 

Mszę św. Szanownym Jubilatom gratulujemy dotrzyma-
nia przysięgi małżeńskiej oraz życzymy Bożego błogo-
sławieństwa i opieki na dalsze lata wspólnego życia. 

 

 
 
 

 

 
 

 
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

 
Wizyta policjantów w przedszkolu 
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Z kącika gospodarczego 
O aktualnych naprawach i remontach na na-
szych obiektach parafialnych oraz planach  
na przyszłość  

— czytaj str. 5 – 6 
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ofiara za gazetkę  
4,00 zł 

 
Rozpoczął się ostatni etap prac w prezbiterium  

 
Prace związane z „czyszczeniem” drzewostanu 

 
Wymiana kanalizacji na Starej Farze 

 
Nowy elektroniczny mechanizm dzwonów 

 
 

Dotychczasowy mechanizm dzwonów 
Pozostałości dotychczasowego 
 mechanizmu naszych  
dzwonów 

 
Nowe mocowanie dzwonów 


