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”Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej 
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7 stycznia w naszej świątyni 
miała miejsce peregrynacja 
symboli Światowych Dni 
Młodzieży: Krzyża i ikony 
Matki Bożej Salus Populi 
Romani. Symbole tych wy-
jątkowych spotkań gościły 
w naszym regionie, rozpo-
czynając kolejny etap przy-
gotowań do przyszłorocz-
nych ŚDM w Krakowie. 

18 lutego Środą Popielcową 
rozpoczniemy w tym roku 
okres Wielkiego Postu –
czas duchowego przygoto-
wania się na Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. 
Zapraszamy do udziału w 
nabożeństwach Drogi Krzy-
żowej i Gorzkich Żali. 
 

Tradycyjne słowo ks. Pro-
boszcza na zakończenie 
Starego Roku oraz statysty-
ka parafialna za 2014 r. 

               — czytaj str. 5-6, 12 
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Nowi biskupi 
pomocniczy 

archidiecezji 
katowickiej 

13 grudnia 2014r. papież 
Franciszek mianował 

dwóch nowych biskupów 
pomocniczych dla archi-

diecezji katowickiej:  
ks. Marka Szkudło i ks.  
Adama Wodarczyka. 

Nominaci przyjęli sakrę 
biskupią w katowickiej 

archikatedrze 6 stycznia 
w Święto Objawienia 

Pańskiego. 
 

Peregrynacja symboli ŚDM 
7 stycznia o godz. 21.oo rozpoczęła się w naszej 
parafii peregrynacja symboli Światowych Dni Mło-
dzieży. Po godzinnym nabożeństwie wyruszyliśmy 

Drogą Krzyżową do kościoła św. Barbary w Bogu-
szowicach – Osiedlu, gdzie o północy została od-
prawiona uroczysta Msza św. Po niej miała miej-
sce adoracja i modlitwy grup parafialnych, zaś po 
godzinie 5.oo krzyż i ikona Matki Boskiej dotarły 
przed KWK Jankowice w Boguszowicach. 

— czytaj str. 11 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Peregrynacja w parafii pw. św. Barbary 
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Wspomnienie  
św. Tarsycjusza 

22 listopada 2014r. z okazji patronalnego wspo-
mnienia św. Tarsycjusza nasza wspólnota mini-
strancka wraz z rodzinami uczestniczyła we Mszy 
św. sprawowanej w ich intencji oraz spotkała się w 
domu parafialnym na wspólnej agapie. 

— czytaj str. 15 – 16    

Wspomnienie św. Barbary 

W czwartek 4 grudnia górnicy wraz ze swoimi ro-
dzinami tłumnie zgromadzili się na Mszy św.  
o godz. 9.oo sprawowanej w ich intencji przez  
ks. Proboszcza.  

Ruch Domowego Kościoła  
W niedzielę 1. grudnia podczas kolejnych Mszy 
św. pary małżeńskie z ruchu Domowego Kościoła 
przybliżały zgromadzonym swoją wspólnotę.  

— czytaj str. 19   
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Roraty 2014 

Tematyka ubiegłorocznych spotkań 
roratnich, które odbywały się pod ha-
słem „Gogle wiary” skupiała się na roz-
ważaniach, których celem było lepsze 
poznanie i zrozumienie Mszy św.  
i wszystkiego, co jest z nią związane. 

Mikołaj 2014 

W sobotę 6 grudnia po porannej Mszy św. roratniej odwiedził 
nas św. Mikołaj – biskup Miry. 

Harcerskie roraty 
Wyjątkową oprawę liturgiczną miały rora-
ty z udziałem harcerzy z boguszowickie-
go stowarzyszenia „Ślady” w sobotę 20 
grudnia. 
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W  wieczór sylwestrowy  podczas uroczy-
stej Eucharystii połączonej z nabożeństwem 
ekspiacyjno-dziękczynnym podziękowaliśmy 
Bogu za miniony rok 2014  prosząc o błogo-
sławieństwo Boże na to co nas czeka w roku 
2015.  Pragnę  w tym miejscu  wyrazić  po-
dziękowanie wobec wszystkich tworzących 
naszą wspólnotę parafialną  oraz przypomnieć  
jakie zadania na płaszczyźnie duchowej i ma-
terialnej udało nam się wypełnić w roku 2014.   

Dziękuję  wszystkim   wiernym  za  tworzenie na-
szej wspólnoty parafialnej przez modlitwę, ofiarowane 
Msze św., uczestnictwo w  sakramentach świętych,  za 
pełne gorliwości pielgrzymowanie na Jasną Górę w 
intencji powierzanych Bogu spraw. Bóg zapłać 
wszystkim liderom i animatorom grup formacyjnych, 
którzy z wielką gorliwością pomagają kapłanom w 
budowaniu i podtrzymaniu małych wspólnot na terenie 
parafii. Należą do nich: Ministranci,  Dzieci Maryi, 
Oaza młodzieżowa,  odradzająca się Oaza Domo-
wego Kościoła,  Ekipy „Notre-Dames”,  Ruch Ro-
dzin Szensztackich,  Świecka Rodzina Franciszkań-
ska, Wspólnota Żywego Różańca, Arcybractwo 
Straży Honorowej NSPJ, Apostolat Maryjny,  
Grupa Pielgrzym, Zespół Charytatywny, Grupa 
Teologiczna, Grupa AA, a także Grupa Dekoracyj-
na czy też nasza Duszpasterska Rada Parafialna i 
Grupa Synodalna. Dziękujemy naszemu Chórowi  
na czele z panem Stanisławem i śpiewającym razem 
z panią Mirelą.  Bóg zapłać świeckim szafarzom nad-
zwyczajnym, do których grona w tym roku dołączył 
pan mgr inż. Piotr Dyla. Pamiętamy o Zespole Chary-
tatywnym i jego działalności, w którą zaangażował się 
w szczególny sposób oprócz pani Kornelii Mokrej pan 

Piotr Mandrysz. Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w nasze Kolonie Charytatywne i wyjazd mini-
strancki do Białki Tatrzańskiej. Tradycyjnie dziękuje-
my Firmie „Dronszczyk – Król” i „Potrawa” za 
wspieranie naszej kuchni charytatywnej. Przy tej oka-
zji dziękuję pani Barbarze Pierchała z Gotartowic   
i  pani Annie Mura z Boguszowic za wsparcie pie-
niężne naszych inicjatyw parafialnych i dzieł chary-
tatywnych oraz pani Ewie Kosmala oraz panom  
Januszowi Gawendzie i Krzysztofowi Kempnemu  
za sponsorowanie tegorocznych świątecznych pa-
czek dla naszych chorych. Panu Kalkowskiemu za 
troskę o nasze zegary na wieży. 

Bóg zapłać Redaktorowi Naczelnemu „Serca 
Ewangelii” panu dyrektorowi Lucjanowi Rugorowi   
i wszystkim piszącym do naszej gazetki parafialnej.  
Dziękujemy organizatorom wszelkich imprez na tere-
nie parafii jak chociażby Dzień Dziecka czy Korowód 
i Festyn Dożynkowy. Dzięki panu Maćkowi Kaczmar-
czykowi i naszym harcerzom za wszelką inicjatywę i 
pomoc. Panu Torbickiemu za stałą opiekę nad instala-
cją elektryczną i wymienianie żarówek.  Panu inżynie-
rowi Joszko za prowadzenie naszych ksiąg obiektów 
parafialnych. Serdeczne dzięki panu Robertowi 
Dziurokowi za wieloletnie, bezinteresowne instalo-
wanie plakatu ewangelizacyjnego przy kościele na 
terenie naszej parafii. 

Wyrażając słowo podziękowania  trzeba wymienić  
tych, którzy na co dzień współpracują z proboszczem. 
Należą do nich: nasi panowie kościelni, których 
obecnie jest trzech, osoby grające na organach oraz 
panie w kancelarii parafialnej. Jakże ważne są 
również funkcje pań utrzymujących czystość w 
naszej świątyni, pomieszczeniach Domu Parafialne-
go i na probostwie. Dziękujemy naszym paniom 
gospodyniom, które zgodnie ze swoim dyżurem 
dziennie od rana do 14.oo z wielkim zatroskaniem 
dbają o naszą kuchnię.  Bóg zapłać palaczom, którzy  
w dzień i w nocy troszczą się, aby było ciepło w ko-
ściele, w Domu Parafialnym, na Starej Farze i w po-
mieszczeniach budynku Starego Domu Parafialnego. 
Dziękujemy tym, którzy dbają o nasz Dom Pogrzebo-
wy poprzez udostępnianie go wiernym, organizowanie 
modlitwy i utrzymywanie czystości. Bóg zapłać za 
troskę o czystość na wielkich przestrzeniach terenu 
parafialnego, przykościelnego oraz naszego ogrodu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pełnią swoje obowiąz-
ki na naszym cmentarzu, oraz firmom remontowym, 
naprawczym i usługowym - które pracowały w tym 

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2014 Roku 

 
Tegoroczne paczki świąteczne dla naszych chorych 
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roku na naszych obiektach parafialnych. Dziękujemy 
przedstawicielom samorządów dzielnicowych a także 
paniom katechetkom, nauczycielom i dyrektorom pla-
cówek oświatowych za dobrą współpracę. Wszystkim 
dobrodziejom za każdą formę bezinteresownej pomo-
cy. Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom – ks. 
Markowi oraz ks. Krzysztofowi Mikiciukowi  za ich 
świadectwo wiary, pracowitość i budowanie na probo-
stwie klimatu zgody i dobrej współpracy. Wdzięczność 
pragniemy wyrazić również ks. infułatowi Rudolfowi 
Bromowi oraz ojcom Franciszkanom z Rybnika za 
nieocenioną pomoc duszpasterską. Panu Bogu pole-
camy Łukasza Torbickiego, który kontynuuje swoją 
10 letnią formację i przygotowuje się do kapłaństwa w 
ramach wspólnoty Ojców Salezjanów w Krakowie. 

Zamykając podsumowanie roku 2014 pragnę  
poinformować, że w obecnym 2015 roku czeka nas 
na jesieni wizytacja kanoniczna księdza Biskupa  
oraz wcześniej bo w ramach uroczystości odpusto-
wej 14 czerwca – 80 rocznica poświęcenia naszej 
świątyni. Jest  to więc dobry rok aby rozpocząć 
ważne przedsięwzięcie odnowy naszego prezbite-
rium – dotyczące przebudowy jego podstaw z racji 
pękających betonów oraz  położenie granitu i za-
mówienie nowego ołtarza posoborowego wraz z 
ambonką. Chociaż uroczystości tegoroczne prze-
biegać będą jeszcze w starym klimacie to w ramach 
projektów i pozyskiwania zezwoleń robimy właści-
wy krok do przodu.  
 

Dziękując Bogu i ludziom za wszystko z serca 
błogosławię na czas trwania w wierze i życia w po-
koju. 
 

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
 

W ramach podsumowania roku kalendarzowe-
go 2014 wymieniamy w punktach przeprowadzone 
inwestycje i przedsięwzięcia gospodarcze: 

 

I. Kościół: 
1/ Gruntowne czyszczenie kościoła, jego górnych za-
kamarków i badanie aktualnego stanu  malowideł           
(firma malarska pana Bolczyka). 

2/ Remont kaplicy św. Anny - usuwanie przecieków, 
gruntowne malowanie, wymiana oświetlenia i wyko-
nanie tapicerki na ławkach. (panowie Śmiatkowie, pan 
Torbicki i pan Nieckarz). 

3/ Wymiana okien i parapetów wewnętrznych i ze-
wnętrznych  na trzech poziomach zakrystii – strych, 
zakrystia i dolna zakrystia dla ministrantów (panowie 
Hubert Figas, Jan Zimnol i Robert Zając). 

4/ Generalny remont zakrystii ministrantów – z wy-
mianą tynków (panowie Figas Hubert, Zając Robert,  
a także Tarnowski Adam i Zając Damian). 

5/ Zabudowanie nowych i przerobienie istniejących 
wcześniej poręczy na schodach do zakrystii i kaplicy 
św. Anny (firma pana Ogiermana). 

6/ Zakupienie wykładziny gumolitowej i pokrycie 
podłogi w zakrystii (panowie Figas, Mandrysz, Palarz 
oraz Chłopik Marian, Zając Robert, Kazimierz Kucze-
ra, Stożko Józef, Oleś Mateusz i pani Byczek Barbara).  

7/ Odnowienie szaf na szaty liturgiczne w zakrystii 
(pan Roman Nieckarz). 

8/ Instalacja nowych szaf w zakrystii ministrantów 
(pan Sebastian Kruszyński). 

9/ Usuwanie przecieków i drobne poprawki malarskie  
(pan Jan Śmiatek, Andrzej Kaczyński). 

10/ Kolejne odnowienie drzwi kościelnych w warszta-
cie pana Edwarda Skiby (Dziękujemy panu Edwardo-
wi i Jego zięciowi Łukaszowi za kontynuację odpo-
wiedzialności i dokonanie koniecznych poprawek na 
drzwiach, które tego wymagały).  

11/ Przeprowadzenie kontroli piorunochronów na 
wszystkich obiektach parafialnych. 

12/ Wykonanie instalacji grzewczej na schodach do 
zakrystii i kaplicy św. Anny (firma pana Piotra Dyli). 

13/ Położenie granitu na schody do zakrystii i na scho-
dy do kaplicy św. Anny (firma pana Krystiana Mazur-
ka ze Świerklan, montaż firma pana Żogały z Szero-
kiej).    

II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny) 

1/ Naprawa uszko-
dzonej  poręczy na 
długim balkonie 
probostwa (firma 
pana Ogiermana). 
2/ Drobne remonty  
i usuwanie usterek. 
3/ Przeznaczenie 
pomieszczenia i 
wykonanie szaf w 
archiwum parafial-
nym. 
 
III. Stare Probo-
stwo i Stary Dom 
Parafialny 

1/ Częściowy remont fundamentów Starego Domu 
Parafialnego, wykonanie betonowej opaski od strony 
ogródka za apteką (panowie Hubert Figas, Piotr i Da-
mian Zającowie oraz Bogdan i Wiesław Michałowi-
czowie).  

2/ Drobne naprawy i usuwanie usterek (panowie Figas, 
Kuczera, Korduła).  

 

 
     Nowe archiwum parafialne 
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IV. Inne 

1/ Czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtrów w 
chłodni Domu Pogrzebowego (firma Agnieszki i Janu-
sza Kufietów).  

2/ Przeprowadzenie szczegółowej kontroli kominów i 
wentylacji na naszych obiektach. Czyszczenie wielkie-
go komina w kościele (mistrz kominiarski –  pan Woj-
ciech  Ochociński). 

3/ Usuwanie usterek dachowych i czyszczenie rynien 
w Domu Parafialnym (pan Korduła). 

4/ Ukształtowanie terenu i wybudowanie kolejnej czę-
ści parkingu za Domem Pogrzebowym (pan Koziołek). 

 
 

Sesje plenarne i członkowie 
synodu. 

Wielkimi krokami zbliża się 

główna faza II Synodu Archidiece-

zji Katowickiej, czyli sesje plenarne, 

w czasie których ponad dwustu 

członków Synodu będzie się spoty-

kać, by dyskutować na projektami 

dokumentów przygotowanymi 

przez komisje, zgłaszać poprawki i 

w końcu zatwierdzać synodalne 

propozycje, które – jeśli abp Wiktor 

je zaakceptuje – staną się lokalnym 

prawem naszej Archidiecezji. Jest 

to ostatni, najważniejszy etap syno-

du diecezjalnego.  

Z tym etapem wiąże się zasadni-
cza kwestia, mianowicie wybór przed-
stawicieli na posiedzenia, czyli po 
prostu – członków synodu. Przewod-
niczącym każdego synodu diecezjal-
nego jest biskup diecezjalny. Dużą 
część grona pozostałych uczestników 
regulują przepisy prawa kanoniczne-
go, inni zostają wybierani przez różne 
gremia archidiecezjalne. Poniżej po-
staramy się wyjaśnić, kto wchodzi 
w skład członków II Synodu (pełna 
lista imienna dostępna jest na stronie 
http://synodkatowice.pl/918 i jest na 
bieżąco aktualizowana). 

Członkowie z urzędu, zgodnie z 

kan. 463 Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, to: 

− księża biskupi pomocniczy (któ-
rych mamy – od 6 stycznia br. – 
dwóch); 

− wikariusze generalni, biskupi oraz 
wikariusz sądowy – w naszym 
przypadku to dwie osoby: wika-

riusz biskupi ds. misji oraz wika-
riusz sądowy, czyli szef sądu die-
cezjalnego (wikariuszami general-
nymi są biskupi pomocniczy); 

− kanonicy kościoła katedralnego – 
w archidiecezji katowickiej jest 
ich 11; 

− członkowie Rady Kapłańskiej, 
która liczy 32 członków (poza jej 
przewodniczącym, którym jest Ar-
cybiskup); 

− rektor Wyższego Śląskiego Semi-
narium Duchownego; 

− dziekani wszystkich dekanatów – 
po niedawnej reorganizacji w ar-
chidiecezji katowickiej jest ich 37. 

Powyższy kanon wskazuje 

również tych członków synodu, 

którzy zostają nimi z wyboru, przy 

czym szczegóły określał Arcybiskup 

w osobnym zarządzeniu. Są to: 

− wierni świeccy wybrani przez 
Archidiecezjalną Radę Duszpa-
sterską w liczbie odpowiadającej 
ilości dekanatów, czyli 37 (zostali 
wybrani spośród kandydatów 
zgłoszonych przez parafialne ze-
społy synodalne); 

− przynajmniej jeden prezbiter wy-
brany z każdego dekanatu – jest 
ich 58; 

− przedstawiciele wspólnot życia 
konsekrowanego – 11 osób. 

Ostatnią grupę osób stanowią 
przedstawiciele określeni przez Księ-
dza Arcybiskupa w Zarządzeniu o 
wezwanych na Synod: 

− dwóch przedstawicieli księży 
emerytów; 

− dwóch przedstawicieli pracowni-
ków dydaktycznych Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego; 

− wszyscy członkowie Komisji 
Głównej II Synodu; 

− przewodniczący oraz sekretarz 
wszystkich komisji tematycznych 
Synodu oraz Zespołów: Teolo-
gicznego i Legislacyjnego, a także 
– ewentualnie – jeszcze jeden 
członek z każdej z tych jednostek; 

− inne osoby, powołane przez Arcy-
biskupa. 

Wszystkie te osoby tworzą grono 
członków II Synodu Archidiecezji 
Katowickiej. Jest ich prawie 250, choć 
gdyby podliczyć wszystkich wymie-
nionych powyżej według funkcji, 
liczba byłaby jeszcze wyższa. Jednak 
niektóre osoby wchodzą do Synodu z 
kilku tytułów (np. wśród członków 
Komisji Głównej znajdują się prze-
wodniczący innych komisji synodal-
nych, niektórzy wybrani księża są 
członkami Rady Kapłańskiej itp.). 
Zatem liczba osób jest trochę mniej-
sza. 

Choć sam wybór przedstawicieli 
na Synod nie był zadaniem łatwym, to 
najtrudniejsze jeszcze przed nami. 
Począwszy od 14 marca członkowie II 
Synodu podczas comiesięcznych sesji 
będą rozważać, analizować oraz gło-
sować nad konkretnymi rozwiązania-
mi duszpasterskimi dla naszej Archi-
diecezji. Polecamy więc Waszej mo-
dlitwie wszystkie te osoby – aby 
otwierały się na działanie Bożego 
Ducha w ich sercach i umysłach. 

 
Sekretariat II Synodu  

Archidiecezji Katowickiej 
 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
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Dwie najważniejsze posługi w życiu ka-
płana to sprawowanie Eucharystii i Sakramen-
tu Pokuty. Czytając ten kolejny rozdział staje-
my wobec wielkiej tajemnicy Miłosierdzia Bo-
żego i świadectwa jakie pozostawił nam świę-
ty Jan Vianney przez bycie tym szczególnym 
spowiednikiem. 

PROBOSZCZ Z ARS, JAKO SPOWIEDNIK 

Przez lat trzydzieści ustawicznie napływały do Ars fale 
pątników; aż posadzka starego kościoła wytarła się i wygła-
dziła pod stopami ludzkimi, podobnie jak kamienie, po 
których nieustannie, tam i z powrotem, bieży morska fala. 
Nawet podczas zimy, gdy na płaskowzgórzu la Dombes 
chłód tak dotkliwie daje się we znaki, liczba przybyszów w 
Ars nie malała. Od listopada do marca ksiądz Vianney prze-
siadywał w konfesjonale nie mniej jak jedenaście do dwuna-
stu godzin. Choćby nigdy z kościoła nie wychodził - pisała o 
nim Katarzyna Lassagne - i tak z trudnością mógłby wszyst-

kich zadowolić. Opuszczając kościół, nigdy nie zdejmuje 

komży, bo gdyby wszedł do zakrystii, by ją złożyć, zaraz 

zostałby otoczony przez penitentów i musiałby już tam pozo-

stać. Na marginesie rękopisu Katarzyny ksiądz Renard do-
pisał tę uwagę: Opowiadanie kierowniczki jest całkiem 

zgodne z prawdą; często bywałem w Ars, w każdej porze 

roku, i byłem świadkiem tego wszystkiego. 
Gdy po raz pierwszy wszedłem do kościoła w Ars - 

opowiada ksiądz Dufour, misjonarz z Pont'd Ain - a było to 

w roku 1851 - zastałem dwa rzędy penitentek, ciągnące się 

od kaplicy Matki Boskiej do kaplicy świętego Jana Chrzci-

ciela; i nigdy w tych dwóch rzędach nie dostrzegłem żadnej 

przerwy. 

Napływ pielgrzymów - mówi Jan Feliks des Garets, 

burmistrz z Ars - wzrastał stale od roku 1830 do 1845, tj. do 

czasu, w którym pielgrzymki dosięgły szczytu. W tym okresie 

przybywało około trzystu do czterystu osób dziennie. Na 

głównym dworcu lyońskim Perrache ustawicznie otwarta 

była kasa do wydawania biletów do Ars, z zastrzeżeniem, iż 

bilet ważny jest osiem dni. Nawet administracja kolejowa 

przyznawała, że trzeba było takiego przeciągu czasu, by 

docisnąć się do księdza Vianney'a.  Umysł niedowiarków, 
którzy nie chcą wiedzieć o tym, że prawdziwymi dziejami 
świata są właściwie dzieje łaski Bożej w świecie, oczywi-
ście tego ruchu pielgrzymkowego zgoła pojąć nie mógł. 
Olbrzymia większość przybyszów - opowiada jeszcze Jan 
Feliks des Garets - byli to ludzie, których sprowadziła tam 

wiara, pobożność lub skrucha, a jeśli i przymieszał się do 

tłumu ktoś z ciekawości, częstokroć człowiek ten, choć zrazu 

obojętny, pozyskiwany bywał dla Boga jednym ruchem, 

jednym wejrzeniem, jedną łzą czcigodnego Proboszcza. 
Tłum składał się z osób wszelkiego wieku i stanowiska. Byli 
tam: biskupi, kapłani, zakonnicy: - jezuici, maryści, kapucy-
ni, rekoleci, dominikanie; była szlachta i byli plebejusze; 
uczeni - nawykli do roztrząsania najpoważniejszych zagad-
nień - i prostaczkowie - wiedzeni jedynie prostotą swej 

wiary. Wśród tych ostatnich widywałem całe rodziny wie-
śniacze, przybyłe na wozach z oddalonych prowincji: aż 
nawet z gór Owernii. Ściągano do Ars ze wszystkich stron: 
pieszo, na wozach, drogą lądową i wodną. W roku 1836 
zorganizowano komunikację konną pomiędzy Ars i 
Trevoux, trzy razy w tygodniu; w roku 1840, pomiędzy Ars 
i Lyonem - codziennie... Wreszcie w r. 1855 dwa omnibusy 
codziennie odbywały drogę z Lyonu do Ars; dwa inne, każ-
dy po dwa razy na dzień - miały połączenie z linią kolejową 
z Paryża do Lyonu, przez Villefranche; piąty omnibus, kur-
sujący pomiędzy Villars i Villefranche, przechodził przez 
miejsce pielgrzymek i tu się zatrzymywał. W ostatnim roku 
życia świętego (1858- 1859) liczba pątników przybywają-
cych omnibusami - jak twierdzi Franciszek Pertinand - do-
sięgała cyfry osiemdziesięciu tysięcy - zaś ogólna liczba 
pątników dochodziła do stu dwudziestu tysięcy. 

Ponieważ wioska Ars nie rozrosła się w równomiernym 
stosunku do swej sławy, przeto tłumy tak liczne radziły 
sobie z pomieszczeniem, jak się dało. Było tam wprawdzie 
pięć domostw noszących pompatycznie nazwę hoteli, lecz 
nie mogły one pomieścić nawet pięćdziesięciu osób. Szukali 
tedy przybysze schronienia u miejscowych mieszkańców.   
Gdyśmy przybyli do Ars 8 maja 1845 r. - opowiada kanonik 

Kamil Len- fant - wszystkie gospody były przepełnione. 

Każdy więc urządził sobie mieszkanie, jak mógł. Co do 

mnie, Opatrzność skierowała mię do panny Ricotier, osoby 

głęboko wierzącej i odznaczającej się wielką prostotą. Za 2 

fr. 50 cent. dziennie dostałem u niej mieszkanie i posiłek.  
Biskup z Birmingham słyszał jak w maju 1854 r. opowiada-
no, iż penitenci, w liczbie przeszło pięćdziesięciu osób, 
spędzali noc całą leżąc na łące. - Już to, by prędzej dostać 
się do konfesjonału, już dlatego, że nie starczyło dla nich 
miejsca w gospodzie. 

Tłumy przybywające do Ars nie były nigdy niespokoj-
ne, ani hałaśliwe. Przybywano tam, by przypatrzeć się Świę-
temu, by wyspowiadać się u niego, lub spełnić jakiś ślub 
uczyniony świętej Filomenie. Toteż nad tą, jedyną w swoim 
rodzaju wioską, unosiło się skupienie, na które składały się 
oczekiwanie i nadzieja. Niektórzy do tego skromnego za-
kątka wchodzili tak, jak się wchodzi do świątyni. Już z dala, 
skoro tylko ujrzeli murowaną z cegieł dzwonnicę, zdejmo-
wali kapelusze, lub żegnali się pobożnie. Jakkolwiek kościół 
zamknięty był tylko od godziny dziewiątej wieczorem do 
północy, niełatwo było zaraz po przybyciu dostać się do 
wnętrza. 

W marcu 1859 roku, Jerzy Seigneur, redaktor pisma Le 

Croise, zmuszony był krok za krokiem posuwać się naprzód, 

po drodze wiodącej do głównych drzwi kościoła. Przybysze, 

w znacznej liczbie, stali na dawnym cmentarzu i nawet w 

bocznych uliczkach, wyczekując swej kolei... Kupowali me-

daliki i koronki, by je dać do poświęcenia, lub świece, które 

miały być spalone przed ołtarzem świętej Filomeny.  Niektó-

rzy długi czas oczekiwania skracali sobie oglądaniem podo-

bizny świętego kapłana i rozmowami o nim, choć go jeszcze 

nie widzieli; a mówili o nim podobnie, jak dzieci mówią o 

swym kochanym ojcu. Podobizny Proboszcza z Ars widniały 

Proboszcz  z  Ars (34) 
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wszędzie: na wystawach w sklepach, na niskich przymur-
kach cmentarza. Nawet w koszach przekupniów. Były to 
obrazki wszelkich formatów, od najdrobniejszych rycin, 
przeznaczonych do książki do nabożeństwa, aż do utrzyma-
nego w jaskrawych barwach obrazu z Epinal, na którym, 
mniej lub więcej fantastycznie, przedstawione były sceny z 
życia Świętego. 

Łatwo domyśleć się, iż w obrazach tych podobieństwo 
było tylko zbliżone, gdyż ksiądz Vianney nigdy nikomu nie 
chciał pozować. Ale nie zważano na to. Każdy bowiem, kto 
odwiedził Ars, pragnął zabrać ze sobą, jako cenną pamiątkę 
swej pielgrzymki, wizerunek świętego Proboszcza. 

*** 
Jakkolwiek pątnicy długo czekać musieli, na ogół jed-

nak nie zniechęcali się. Za wszelką cenę pragnęli oni usły-
szeć świętego, a dla większości, głównym, jeśli nie jedynym 
celem pielgrzymki, było spotkanie się z nim sam na sam w 
konfesjonale. Przy konfesjonale zaczynało się ponowne 
wyczekiwanie. Wprawdzie ks. Vianney na każdą spowiedź 
poświęcał tylko tyle czasu, ile koniecznie było trzeba, mimo 
to, w czasie długich dni spowiadał po szesnaście, a nawet po 
osiemnaście godzin; a ogół pątników - w ostatnich dziesię-
ciu latach jego życia - czekać musiał trzydzieści, pięćdzie-
siąt, lub siedemdziesiąt godzin, zanim dotarł do błogosła-
wionego trybunału. Zdarzało się niejednokrotnie, że osoby 
zamożniejsze płaciły ubogim, za zatrzymywanie dla nich 
miejsca. Inni czekali cierpliwie w kościele, chociaż tempera-
tura panująca tam przypominała w lecie łaźnię parową, a w 
zimie lodownię. Kto chciał wyjść z kościoła, a nie stracić 
zajmowanego poprzednio miejsca, musiał umawiać się z 
sąsiadami, lub ze stróżem kościelnym. Gdy z nadejściem 
nocy trzeba było opuścić kościół, który zamykano, pobożni 
pielgrzymi sami naznaczali sobie numery, by nie stracić 
swej kolei. 

Panna Zofia Gros z Besianron, w późnym już wieku 
przypominała sobie, że służąca jej, Klementyna Viney, w 
lipcu 1853 roku, czekać musiała dwa dni - z koszykiem 
zapasów żywności na ramieniu - zanim mogła przystąpić do 
konfesjonału. W roku 1855 niejaka panna Ludwika Dortan z 
I'Hopital (w dep. Puy de Dome) przyszła poradzić się Pro-
boszcza z Ars w sprawie powołania. Czekając na próżno 
całe trzy dni, wreszcie straciła nadzieję, by mogła dostać się 
do konfesjonału. Gdy rzewnie płacząc zamierzała już 
odejść, ksiądz Vianney, który w tej chwili wychodził z ka-
plicy świętego Jana Chrzciciela, rzekł do niej: Nie bardzo 

cierpliwa jesteś, moje dziecko. Dopiero trzy dni byłaś i już 

chcesz wracać?... Trzeba tu zostać dwa tygodnie. Idź po-

módl się do świętej Filomeny, by ci wskazała twe powołanie, 

a potem przyjdź do mnie. Ludwika usłuchała rady i nie poża-
łowała tego. 

Z rana około godziny dziesiątej, święty nasz przezna-
czał czas jakiś na słuchanie spowiedzi kapłanów i zakonni-
ków. Zazwyczaj spowiadał ich w konfesjonale umieszczo-
nym poza wielkim ołtarzem. Kiedyś widziano miejscowego 
biskupa ordynariusza, oczekującego swej kolei na równi z 
innymi. Niekiedy zdawało się, że Proboszcz z Ars wreszcie 
będzie mógł wypocząć, choćby dzień jeden. Ale zawsze 
była to zwodnicza nadzieja!... 

( koniec 1 cz.) 
 
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 

ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz z 
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na pod-
stawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wyda-
nych dokumentów z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup 
tytularny Aenus), Kraków 2009) 

 
 
 
 
 
 

 

„Patrzeć na rozwijający 
się świat” - to kolejny temat 
tegorocznych rozważań for-
macyjnych małżonków Ekip. 
„Ponieważ człowiek zawsze 
pozostaje wolny, a jego wol-
ność jest zawsze krucha, 
nigdy na tym świecie nie za-
istnieje definitywnie ugrun-
towane królestwo dobra.  

Kto obiecuje lepszy świat, który 
miałby nieodwołalnie istnieć na zaw-
sze, daje obietnicę fałszywą; pomija 
ludzką wolność. Wolność musi wciąż 
być zdobywana dla dobra. Wolne 
przylgnięcie do dobra nigdy nie istnie-
je po prostu samo z siebie. Jeśli istnia-
łyby struktury, które nieodwołalnie 
ustanowiłyby jakiś określony – dobry 

– stan świata, zostałaby zanegowana 
wolność człowieka, a z tego powodu 
ostatecznie struktury takie nie byłyby 
wcale dobre” (Benedykt XVI). 

Jeśli wraz z postępem technicz-
nym nie dokonuje się postęp w for-
macji etycznej człowieka..., wówczas 
nie jest on postępem. Stwórca obda-
rował nas wolnością, wyposażył w 
rozum i wolę byśmy ich używali pod-
czas codziennych wyborów dobra lub 
zła.   

Pewien dziennikarz zapytał Mat-
kę Teresę z Kalkuty „co zrobić, by 
świat był lepszy”? Usłyszał odpo-
wiedź „Pan zmieni siebie, ja siebie – 
świat będzie lepszy”. 

Prawdziwe życie to próbować 
kochać, a gdy się nie udaje to znowu 
zaczynać od nowa kochać tak z innej 
strony; on może takim być, to ja mu-

szę – chcę się zmienić tak, bym mógł 
“ją” “jego” kochać. Rani mnie mój 
bliźni, to nic nadzwyczajnego, może 
bardziej jeszcze  kocha siebie niż 
mnie, jest mu trudno spojrzeć na sie-
bie oczami drugiego, nie jest jeszcze 
gotowy, by tak właśnie patrzeć. Jesz-
cze istnieje to - ja, mnie, moje, moja 
racja, moja sprawa jest ważniejsza niż 
prawdziwe życie – życie w miłości 
bliźniego, a prawdziwe życie to oddać 
każdego z moich bliskich Bogu, każdą 
relację, którą tworzę z pragnienia 
miłości, a która po drodze może być 
deformowana przez odbiorcę, może 
innych “dobrych ludzi” oczerniają-
cych, obmawiających, a może i złą 
wolą tego obdarowanego; gdzieś tam 
szatan zasiewa złe ziarno w sercu 
człowieka i już nie jest zdolny do 
wejścia w relację miłości, przyjęcia 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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drugiego takim jakim jest. Powiedzieć 
mu - kocham cię i pragnę tworzyć z 
tobą relację miłości – może dzisiaj 
trudnej, ale w Bogu to wszystko wy-
gląda inaczej – jest proste,  pełne 
nadziei zmartwychwstania.  

Patrzeć na bliźniego jak patrzy 
Bóg, to naszym zdaniem najważniej-
sza zdolność do przemiany i współ-
tworzenia świata poprzez naszą pracę 
na podstawie pierwotnego daru od 
Boga. Bóg uczynił wszystko dobre, 
więc ja mam tworzyć tylko dobro, 
poczynając na dobrych relacjach z 
moim bliźnim, przetwarzać materię w 
zawierzeniu Bogu, by nic nie było jak 
ja chcę, ale jak Bóg pozwala mi od-
krywać, odczytywać rzeczywistość, 
wnosić cząstkę siebie – naszej co-
dziennej pracy, mozołu, posługi dla 
braci. W realizacji tej postawy nie-
zbędne jest słuchanie Słowa i światło 
Ducha Świętego. 

Czasami człowiek się gubi, po-
dejmuje niedobre decyzje, a przez to 
rani ludzi wokół, to zawsze jest de-
strukcyjne, to rodzi ateistów, zniechę-

ca do życia wiarą, propaguje fałszywy 
obraz Boga. Bardzo potrzebna jest 
wtedy refleksja nad sobą, pokora, 
stawanie w prawdzie, sakrament po-
jednania, oddanie tego Bogu. Bóg 
widzi głębiej, zna moje serce. Bóg 
pragnie mojego zbawienia, obdarzy 
przebaczeniem i dobrą radą, popro-
wadzi mnie w dobrą stronę – “nad 
wody gdzie mogę odpocząć” - jeżeli 
tylko Bogu powierzę mą sprawę.  

Drodzy małżonkowie zachęcamy 
do refleksji podczas spokojnej roz-
mowy:  
1. Jaki obraz Boga – jako para – 

dajemy naszym dzieciom i naszym 
bliskim? 

2. Jakie miejsce w naszym małżeń-
stwie – przypisujemy roli, którą 
mamy do odegrania w świecie ja-
ko „pomocnicy Boga”?  

3. Jaki wpływ na nasze życie - w 
ostatnim miesiącu - miał Bóg? 

Gdyby tak z radością patrzeć na 
rozwijający się świat – Boży świat 
pełen ludzi i rzeczy. Przyłożyć rękę 

do przetwarzania go we współpracy 
ze Stwórcą. W swoim sercu nie czynić  
miejsca na złość, zawiść, niechęć. 
Codziennie oddać siebie Jezusowi  
i Jego Matce. To z pewnością zmieni-
łoby naszą optykę patrzenia na świat  
i jego mieszkańców. To byłby piękny 
Boży świat.  

  
Bernadeta i Piotr  

Jak zawsze zapraszamy na 
rekolekcje. Znajdziecie nas 

na stronie internetowej 

www.end.org.pl/formacja/ 

rekolekcje 

Zgłoszenia na adres e-mail: 

 rekolekcje@end.win.pl 

lub telefonicznie pod nr: 

             602-694-598

 

Rekolekcje dla narzeczonych 

13-15 II 

2015 

Pniewy 
 

(woj. wielkopolskie) 

Rekolekcje przygotowujące do sakramentu małżeństwa 
 

Po tych rekolekcjach (w których oczywiście muszą wziąć udział obydwoje  
narzeczeni) otrzymają oni zaświadczenie o odbytych katechezach w ramach 

bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa 
 

Terminarz rekolekcji dla małżeństw 

20-22 II 

2015 

Morasko 
 

(woj. wielkopolskie) 

Zbudź się o śpiący 
 
Ks. Przemysław Kompf 

Rekolekcje 
dla małżonków 
(nie zabieramy 

dzieci) 

13-15 III 

2015 

 Wadowice 
 

(woj.małopolskie) 

Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego 
 
Ks. Sławomir Knopik 

 Rekolekcje 
dla małżonków 
(nie zabieramy 

dzieci) 

13-15 III 

2015 

Góra św. Anny 
 

(woj. opolskie) 

Blask prawdy – rzecz o sumieniu 
 
Ks. Adam Ceynowa 

Rekolekcje 
dla małżonków 
(nie zabieramy 

dzieci) 

17-19 

IV 2015 

Kluczbork 
 

(woj. opolskie) 

Pieniądze – pomoc czy przeszkoda na drodze do 
pełnej jedności małżeńskiej 
 
Ks. Adam Prozorowski 

  Rekolekcje 
dla małżonków 
(nie zabieramy 

dzieci) 

„Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. (…) Jak bardzo rodzina znajduje się 
pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością  
a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, 
ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić 

własnością wszystkich rodzin, ażeby — jak to powiedziano w polskim Milenium chrześcijaństwa — rodzina 
była „Bogiem silna”                    Jan Paweł II 
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W dniu 7 stycznia w na-
szej parafii przeżywaliśmy  
peregrynację symboli Świa-
towych Dni Młodzieży.  

Przed kościołem powitaliśmy 
wraz z naszą młodzieżą Krzyż i ikonę 
Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzym-
skiego pobłogosławione przez Papieża 
Franciszka, które w eskorcie Policji  
i ks. Marka Bernackiego dotarły do 
Boguszowic. Zostały one wniesione 
do kościoła przez przedstawicieli 
ludzi młodych. Było to wydarzenie, 
które obejmowało cały nasz dekanat. 

Od 21.00 do 22.00 trwało czu-
wanie modlitewne. Wszystkich przy-
byłych parafian, kapłanów, zaproszo-
nych gości na czele z ks. Marcinem 
Wierzbickim - odpowiedzialnym z 
ramienia Kurii Metropolitalnej powi-
tał ks. proboszcz Krzysztof Błotko. 
Czuwanie prowadził nasz wikary ks. 
Marek Siedlaczek. 

Po zakończonej modlitwie w na-
szej Świątyni udaliśmy się wraz z 
symbolami Światowych Dni Młodzie-
ży ulicą Rajską do kościoła św. Bar-
bary. Po drodze rozważaliśmy  
Drogę Krzyżową i śpiewaliśmy kolę-
dy. O północy została odprawiona 
Msza św. w parafii św. Barbary przez 
kapłanów całego naszego dekanatu w 
intencji młodzieży. Po niej istniała 
możliwość dalszej modlitwy aż do 
rana. Poprzez swój liczny udział dali-
śmy prawdziwe świadectwo naszej 
wiary.  

Z serca dziękuję w imieniu 
wszystkich kapłanów na czele z ks. 
Proboszczem za liczne przybycie  
i wspólną modlitwę przede wszyst-
kim Parafianom, naszej Młodzieży, 
zwłaszcza przygotowującej się do 
Sakramentu Bierzmowania, licznie 
zgromadzonej i niosącej symbole 
Światowych Dni Młodzieży. Dzięku-
ję za oprawę muzyczną naszemu 
organiście panu Marcinowi Ochoj-
skiemu i naszej młodzieży Oazowej 
za pomoc w przygotowaniu wspól-
nej modlitwy.  

ks. Marek Siedlaczek 

 

Prawie czterometrowej wysoko-
ści Krzyż Światowych Dni Młodzie-
ży został podarowany młodym w 
Rzymie przez Jana Pawła II na zakoń-
czenie Roku Odkupienia 22 kwietnia 
1984r. Papież mówił wówczas: 

„Drodzy młodzi, na zakończenie 
Roku Świętego powierzam wam znak 
tego Roku Jubileuszowego, Krzyż 
Chrystusa! Nieście go po całej ziemi 
jako znak miłości Pana Jezusa do 
całej ludzkości i głoście wszystkim, że 
zbawienie i odkupienie jest tylko w 
Chrystusie umarłym i zmartwychwsta-
łym.”  

Fragment zaczynający się od 
słów „Nieście go po całej ziemi …” 
wyryty jest na krzyżu w 4 językach. 
Od tego czasu stał się on „żywą ikoną 
Kościoła pielgrzymującego po dro-
gach świata”. 

Wizerunek Matki Bożej Salus 
Populi Romani (Opiekunki Ludu 
Rzymskiego) czczony jest przez 
Rzymian w Bazylice Matki Bożej 
Większej. Podczas ŚDM odbywają-
cych się w Rzymie w roku 2000 kopia 
tego wizerunku po raz pierwszy towa-
rzyszyła spotkaniu młodych. W roku 
2003 Ojciec Święty Jan Paweł II po-
wierzył młodzieży właśnie tę Ikonę 
Matki Bożej i tym samym dołączył ją 
do Krzyża ŚDM. W przemówieniu 10 
kwietnia 2003 r. podczas przekazania 
Symboli młodzieży niemieckiej, tłu-
maczył to tymi słowami: 

„Aby pozostało również zawsze 
widoczne, że Maryja jest potężną 
Matką, która prowadzi nas do Chry-
stusa, pragnę, by (…), razem z Krzy-
żem, przekazana została także ta Iko-
na Maryi, i by wraz Krzyżem, piel-
grzymowała odtąd po świecie, przygo-
towując Dni Młodzieży.” 

Od tego czasu wraz z Krzyżem 
ŚDM nieustannie peregrynuje po 
całym świecie. Jan Paweł II powie-
dział do młodzieży: „Właśnie was 
Chrystus wyraźnie prosi, byście wzięli 
Maryję do siebie (…) Zawierzcie się 
Jej z pełną ufnością!” 

Peregrynacja symboli ŚDM w 
Polsce trwa od 13 kwietnia 2014r. 
Młodzi Polacy otrzymali je na placu 
św. Piotra w Rzymie z rąk młodych 
Brazylijczyków.. 

12 marca przypadają 
urodziny ks. wikarego Marka 
Siedlaczka. 

 
Z tej okazji składamy  

Solenizantowi serdeczne  
życzenia obfitości Bożych łask, 

ufności i nadziei w Panu 
na długie lata życia. 

Niech Duch Święty opromienia 
swym światłem każdy dzień 
Twojej kapłańskiej posługi,  

a Maryja niech przygarnia Cię  
do swego serca. 

Ks. Marek Siedlaczek  

Urodził się 12 marca 1983 r.  
w Świętochłowicach. Pochodzi z 
parafii pw. św. Barbary w Chorzowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 
2012 roku w Katowicach. Od 31 
sierpnia 2012 r. pełni funkcję wikariu-
sza w naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w czwartek 12 marca o godz. 

17.00. 

 
Zapraszamy 
do modlitwy  

w Jego  
intencji. 

 

Peregrynacja symboli 
Światowych Dni Młodzieży 

 
Czuwanie modlitewne 

Urodziny  
ks. Marka 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Chrzty św. 134 130 124 131 149 

I Komunia św. 89 
(11 wcz) 

97 
(8 wcz) 

98 
(4 wcz) 

128 
(9 wcz) 

100 
(7 wcz) 

Bierzmowanie 141 166 155 125 123 

Śluby 86 47 64 47 53 

Odwiedziny 
chorych 

845 983 923 890 907 

Sakrament 
chorych 

92 178 125 175 142 

Rozdzielone 
Komunie św. 

190 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

Pogrzeby 95 97 108 99 91 

Obecność na 
Eucharystii 

ok.  
4 150 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

Jak co roku w naszej pa-
rafialnej wspólnocie przeży-
waliśmy Roraty.  

Wedle tradycji to Msze św. o 
świcie sprawowane ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny. W naszej parafii te 
tradycje są pięknie kultywowane, 
dlatego o poranku gromadziliśmy się 
na naszych roratach. W tym roku 
tematem przewodnim były „Gogle 
Wiary” czyli takie specjalne okulary 
przez które poznawaliśmy Kościół. 
Celem naszych rozważań było lepsze 
poznanie i zrozumienie Mszy świętej i 
wszystkiego, co jest z nią związane. 
Stąd temat rozważań: „GOGLE 
WIARY”. Samo to słowo może być 
kojarzone z wyszukiwarką interneto-
wą, która pozwala znaleźć i wyjaśnić 
pewne pojęcia związane zarówno z 
przestrzenią życia sakralnego jak i 
duchowego. Drugie skojarzenie zwią-
zane z tematem to specjalne 
OKULARY. My, kiedy wchodzimy w 
świat duchowy, musimy skorzystać z 
okularów wiary, aby dostrzec wielkie 
tajemnice, które mają miejsce podczas 
Mszy świętej. Okulary wiary pozwala-
ją na odkrycie, iż w małej, delikatnej 
hostii obecny jest prawdziwie Bóg. 
Zanim jednak dojdziemy do tego 
odkrycia, musimy przejść przez pewne 
oczyszczenie, a często nawet nawró-
cenie, które dokonuje się dzięki wie-
rze, a ta z kolei rodzi się ze słuchania. 
Stąd musimy wsłuchiwać się w głos 
Boga, zawarty w kartach Pisma Świę-
tego”. W naszych roratach uczestni-
czyło ok. 250 dzieci. Rozdaliśmy ok. 
160 nagród, którymi były na zakoń-
czenie rorat kubki z wizerunkami 
duszpasterzy naszej parafii i przy-
świecającym hasłem rorat „Gogle 
Wiary”. Dziękujemy wszystkim, 

zwłaszcza dzieciom; za obecność, 

wytrwałość, modlitwę. Podziękowania 

kierujemy w stronę rodziców, babci, 

dziadka, cioci, wujka, opiekunów, bo 

dzięki nim dzieci były obecne na rora-

tach. Dziękujemy za trud i zaangażo-

wanie. Dziękujemy ks. proboszczowi 

Krzysztofowi za ufundowanie nagród 

i wszystkim tym, którzy wsparli dzieło 

nagród i prezentów z okazji rorat  

i św. Mikołaja. 

ks. Marek Siedlaczek  
i ks. Krzysztof Mikiciuk 

Statystyka parafialna 
za rok 2014 

Roraty 2014 
 

„Wiara przeżywana w bezgranicznej miłości i przekazywana nowym 

pokoleniom ma istotne znaczenie dla budowania lepszej przyszłości  

i umacniania międzypokoleniowej solidarności, wiąże każdy ludzki 

wysiłek, mający na celu zbudowanie cywilizacji miłości,  

z objawieniem Boga Stworzyciela, ze stworzeniem człowieka na Jego 

obraz i zwycięstwem Chrystusa nad złem i śmiercią.” 

Benedykt XVI 
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1. Musiolik Roman 56 lat 
2. Szostek Aniela 84 lata 
3. Hyła Elżbieta 82 lata 
4. Bakaj Anna 91 lat 
5. Groborz Stanisław 77 lat 
6. Blaut Józef 73 lata 
7. Kaczmarczyk Andrzej 63 lata 
8. Korduła Jan 86 lat 
9. Frelich Józef 82 lata 
10. Welcel Alojzy 90 lat 
11. Konsek Stanisław 79 lat 
12. Kostuś Jadwiga 81 lat 
13. Wiechoczek Bronisława 88 lat 
14. Godlewski Eugeniusz 87 lat 
15. Kluger Bolesław 59 lat 
16. Berger Anna 93 lata 
17. Mura Barbara 65 lat 
18. Adamczyk Paweł 88 lat 
19. Karpiński Marek 73 lata 
20. Dziwoki Franciszek 82 lata 
21. Bernacka Marta 95 lat 
22. Pawela Alojzy 91 lat 
23. Pawela Elżbieta 85 lat 
24. Sobik Ewa 37 lat 
25. Ogaza Mieczysław 87 lat 
26. Danelkiewicz Bogumił 53 lata 
27. Oleś Henryk 58 lat 
28. Skopek Czesław 86 lat 
29. Słota Franciszek 59 lat 
30. Rojek Eugenia 84 lata 
31. Musiolik Helena 84 lata 
32. Sojka Zyta 53 lata 
33. Jurach Marianna 64 lata 
34. Markiewka Maciej 6 lat 
35. Wałach Dawid                         noworodek 
36. Gembalczyk Eleonora 72 lata 
37. Pałka Zenon 84 lata 
38. Merkel Maksymilian 71 lat 
39. Burda Genowefa 89 lat 
40. Adamczyk Stefan 67 lat 
41. Kuśka Gerard 71 lat 
42. Mielczarski Marcin 23 lata 
43. Frelich Alojzy 78 lat 
44. Hliwa Józef 78 lat 
45. Kozicki Jerzy 57 lat 
46. Pierchała Maria 93 lata 
47. Rojek Alojzy 93 lata 
48. Smyczek Joachim 88 lat 

49. Przeliorz Janusz 51 lat 
50. Kozicki Jerzy 57 lat 
51. Merkel Regina 86 lat 
52. Małysa Stefan 81 lat 
53. Karpiński Krzysztof 4 lata 
54. Czerwińska Maria 85 lat 
55. Błaszczyk Gertruda 69 lat 
56. Maciończyk Jolanta 47 lat 
57. Wencel Pelagia 82 lata 
58. Smołka Stanisław 53 lata 
59. Chłus Kazimierz 61 lat 
60. Smyczek Ryszard 59 lat 
61. Mróz Stanisław 76 lat 
62. Klimanek Roman 93 lata 
63. Buchalik Stanisław 83 lata 
64. Dziadek Agata 89 lat 
65. Kłapczyk Bertold 87 lat 
66. Romański Sebastian 27 lat 
67. Zimończyk Eugenia 66 lat 
68. Brzęczek Marian 66 lat 
69. Kuśka Stanisław 84 lata 
70. Niebrzydowski Jan 86 lat 
71. Dudek Andrzej 54 lata 
72. Rajzer Ryszard 66 lat 
73. Rybacki Mieczysław 58 lat 
74. Tudzież Waldemar 58 lat 
75. Fojt Henryk 58 lat 
76. Szulik Marta 87 lat 
77. Zawada Anna 77 lat 
78. Łepek Stanisław 64 lata 
79. Jurczyk Jerzy 76 lat 
80. Smaza Mieczysław 59 lat 
81. Rojek Jadwiga 88 lat 
82. Marczyk Zofia 86 lat 
83. Kuś Helena 82 lata 
84. Sikora Kornelia 66 lat 
85. Grobelny Kazimierz 85 lat 
86. Wenerski Mateusz                   noworodek 
87. Węgrzyk Mariusz 41 lat 
88. Papierok Andrzej 68 lat 
89. Stępień Zdzisław 71 lat 
90. Sobik Krystyna 56 lat 
91. Matuszczyk Wiktor 71 lat  

 

 
„Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył 

śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym 
sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie 
nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, 

swojego Stwórcę i Odkupiciela.” 

Odeszli do Pana  
w roku 2014 
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„Jest taki dzień. Bardzo 
ciepły, choć grudniowy...” 
Taki właśnie dzień zdarzył się 
w ochronce parafialnej 19 
grudnia 2014r.  

Zespół charytatywny przygoto-
wał Wigilię dla osób, które w ciągu 
roku korzystają z ciepłych posiłków 
na „starej farze”. 

Na to spotkanie przedświąteczne 
przybył z ciepłym słowem i błogosła-
wieństwem ks. Krzysztof Mikiciuk. 
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii  
i modlitwie wszyscy podzieliliśmy się 
opłatkiem i spożyliśmy świąteczny 
posiłek. Na koniec każdy gość otrzy-
mał paczkę świąteczną dla siebie  
i swoich bliskich. 

W tym miejscu chcemy serdecz-
nie podziękować naszym dobroczyń-
com, którzy zasponsorowali całość 
naszej caritasowej świątecznej pomo-
cy: 
− Państwu Urszuli i Antoniemu 

Dronszczyk 
− Cukierni „Król” 
− Pani Danucie Potrawa 
− Pani Emilii Kristof 
− Pani Grażynie Stacha  

W imieniu tych najbardziej po-
krzywdzonych przez los - serdeczne 
Bóg zapłać!  

Zespół charytatywny 

Jak co roku obchodzili-
śmy w grudniu Dzień Święte-
go Mikołaja. Młodzież z na-
szej parafii zorganizowała 
Mikołajowe odwiedziny w 
domach.  

Św. Mikołaj miał dużo pracy  
i rozdał dzieciom bardzo dużo pięk-
nych prezentów. Dzieci naszej parafii 
z pewnością zasłużyły na te podarun-
ki. Św. Mikołaja do swoich domów w 
tym roku zaprosiło ok. 40 rodzin.  
Św. Mikołaj wyraził wdzięczność za 
tak ciepłe i miłe przyjęcie Go przez 
dzieci i ich rodziny. Dziękuję za po-
moc i organizację przy tej inicjatywie 
panu kościelnemu Józefowi Janickie-
mu, Katarzynie Bedce i Pawłowi 
Byczkowi. 

ks. Marek 
 

„Bo gdzie dwóch albo 
trzech gromadzi się w Moje 
imię, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18,20)  

15 stycznia 2015 roku Grupa 
„Pielgrzym” spotkała się w salce 
parafialnej, aby podzielić się opłat-
kiem i złożyć sobie życzenia. Nasze 
spotkanie rozpoczęliśmy od Euchary-
stii o godzinie 17.oo. Później w salce 
parafialnej pomodliliśmy się o po-
trzebne łaski dla nas i naszych rodzin.  
ks. Marek udzielił nam Błogosławień-
stwa Bożego i poświęcił opłatki.  
Mieliśmy również czas, aby wzajem-
nie złożyć sobie życzenia oraz podzie-
lić się opłatkiem. Nie możemy zapo-
mnieć również o ks. Proboszczu, 
który zaszczycił nas swoją obecno-
ścią. Złożył nam wszystkim życzenia  
i również podzielił się z nami opłat-
kiem.  

Także i my jako Gr. „Pielgrzym” 
chcemy wszystkim złożyć najserdecz-
niejsze życzenia. Dużo zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, w życiu wie-
le, wiele radości. Najwięcej jednak 
błogosławieństwa Bożego i dobrze 
przeżytego Nowego 2015 Roku! 

 
życzą „Pielgrzymi” 

 

„Zapraszamy do włączenia się z wiarą i en-
tuzjazmem w tegoroczną akcję Kolędników 
Misyjnych. Niech nasza modlitwa obejmie 
wszystkie dzieci Indii, a nasze ofiary pozwolą 
im rozwijać się, kształcić i być radością swo-
ich rodziców oraz tamtejszego Kościoła” – 
zachęcał ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy 
Papieskich Dzieł Misyjnych, na konferencji 
prasowej 16 grudnia 2014 r., zapowiadającej 
tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych. 

Na  to wezwanie odpowiedziały dzieci należące do 
kółka misyjnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Gotartowi-
cach, które już po raz trzeci włączyły się w Misyjne Kolę-
dowanie. 

Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach 

misyjnych i modlą się za nich. Odwiedzając rodziny w para-
fii, mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyj-

Wigilia w 

„Ochronce” 
Mikołaj 2014 

Czyń dobro, gdziekolwiek jesteś,  
aby każdy mógł powiedzieć,  
że jesteś synem Chrystusa.  

Być dobrym tzn. żyć dla szczęścia 
innych, ich szczęście mieć  

na względzie. Zarówno w rzeczach 
wielkich jak i małych zawsze dążyć 

do tego, by innym życie osładzać  
i upiększać.  

 

Św. Urszula Ledóchowska 
 

Kolędnicy misyjni 2014 w Gotartowicach 

Opłatek Grupy 

„Pielgrzym” 
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nych i zbierają ofiary . W tym roku ofiary te zostaną prze-
znaczone na pomoc dzieciom w Indiach. 

Indie są jednym z najludniejszych i najbiedniejszych 
krajów świata. Liczba ludności wynosi ponad 1,2 mld. 
Chrześcijanie stanowią 2% ludności (tj. 24 mln). Ubóstwo 
obejmuje aż 35% społeczeństwa (420 mln. ludzi), a na uli-
cach stolicy Indii – New Dehli – żyje ok. 50 tys. bezdom-
nych dzieci.  

„My, misjonarze, dzięki pomocy ludzi dobrych serc z 
całego świata możemy dać tym dzieciom schronienie oraz 
wspierać rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży 
w Indiach, aby ich szara codzienność była choć trochę ła-
twiejsza i bardziej kolorowa” – mówiła z troską s. Bogusła-
wa Woźniak RMI, misjonarka posługująca  w Indiach.   

Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły nas w 
swoich domach i okazały życzliwość oraz wsparcie dla 
biednych dzieci z Indii. Zebraliśmy ofiarę w wysokości  
585,00 zł., która została wpłacona na rachunek misyjny 
Archidiecezji Katowickiej. Bóg zapłać! 

Barbara Sojka 

Wykorzystano materiały ze strony  www.missio.org.pl 

A co o tej akcji mówią sami kolędnicy �. 

Kolędowanie to super sprawa! Chodzi się z domu 

do domu i pomaga się innym. Jest świetna zabawa z 

resztą kolędników, rzucamy się śnieżkami ale to mniej 

ważne, bo najpiękniejsze jest uczucie i świadomość 

tego, że robimy, to dla innych dzieci, które nie mogą 

biegać i rzucać się śnieżkami, tylko muszą pracować,  

a my im pomagamy... 

 Zosia Kamińska, V a 

Dla mnie kolędowanie misyjne to ciekawe przeży-

cie. W tym roku kolędowałam już po raz trzeci. Miesz-

kańcy przyjmują nas bardzo mile, za co jesteśmy im 

ogromnie wdzięczni. Jednak oprócz  wyśmienitej za-

bawy najważniejszy w tym wszystkim jest nasz szczytny 

cel, zbieranie pieniędzy na dzieci w Indiach. 

                                     Sara Kostępska, VI b 

W trakcie kolędowania misyjnego, chodząc od 

domu do domu, zbieraliśmy pieniądze na szczytny cel - 

dzieci w Indiach. Ludzie okazali się bardzo hojni  

i zebraliśmy więcej niż 500 zł. Myślę, że za rok też 

pójdę kolędować. 

Franciszek  Zielonka, VI b 

Kolędowanie misyjne  to zbieranie pieniędzy na 

poszczególne kraje by je wspomóc. W tym roku zbiera-

liśmy je na Indie. Bardzo podobało mi się na kolędo-

waniu, bo lubię pomagać. Było to dla mnie wspaniałe 

przeżycie. 

Natalia Dronszczyk, VI b 

W tym roku trzeci raz kolędowałam misyjnie z 

PDMD. Bardzo lubię to robić, gdyż dzięki kolędowa-

niu mogę pomóc biednym dzieciom. Tym razem zbiera-

liśmy pieniążki na Indie. Ludzie byli bardzo hojni, 

niektórzy zapraszali nas na ciepłą herbatę. Kolędowa-

nie misyjne jest świetną formą pomocy misjom. 

Małgorzata Sojka, VI b 
   
 

 „Tarsycjusz miał być 
akolitą Kościoła rzymskiego. 
Nie znamy bliżej daty jego 
śmierci. Przypuszcza się, że 
poniósł śmierć męczeńską za 
panowania cesarza Decjusza 
(249-251). Trwało wówczas 
jedno z najkrwawszych prze-
śladowań.  

Chrześcijanie chętnie ginęli za 
Chrystusa, ale ich największym pra-
gnieniem było, by mogli na drogę do 

wieczności posilić się chlebem Eucha-
rystii. Zanoszono im więc potajemnie 
do więzień Komunię świętą. Gorliwo-
ścią w obsługiwaniu świętych mę-
czenników w więzieniach wyróżniał 
się Tarsycjusz. 

Pewnego dnia, kiedy jak zwykle 
niósł na sercu Wiatyk do więzienia, 
napotkał swoich rówieśników, bawią-
cych się na jednym z licznych placów 
rzymskich. Pogańscy chłopcy zaczęli 
wołać na Tarsycjusza, aby się do nich 
przyłączył. On zaczął uciekać przed 

nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy zaś 
spostrzegli, że coś przyciska do piersi, 
chcieli zobaczyć, co niesie i siłą mu to 
wydrzeć. Bohaterski chłopiec bronił 
swojego skarbu. Wówczas zgraja 
przewróciła go na ziemię, zaczęła go 
kopać i bić, rzucać kamieniami. Do-
piero przypadkowo przechodzący 
żołnierz, także chrześcijanin, miał 
chłopca uwolnić i rozgonić bandę. 
Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie 
ten niebawem zmarł. Najświętszy 
Sakrament odniósł ze czcią do kapła-

Obchody ku czci św. Tarsycjusza –  
patrona ministrantów 
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na katolickiego. Ciało Tarsycjusza 
zostało pogrzebane na cmentarzu św. 
Kaliksta obok szczątków  papieża św. 
Stefana I, który w kilka lat po nim 
poniósł śmierć męczeńską (+ 257). 
Papież św. Damazy I (+ 384) męczeń-
stwo Tarsycjusza opisał wierszem. W 
1675 roku relikwie Świętego przenie-
siono z Rzymu do Neapolu, gdzie 
spoczywają w bazylice św. Dominika 
w osobnej kaplicy. Trumienka z czę-
ścią relikwii św. Tarsycjusza jest 
także w salezjańskim kolegium w 
Rzymie przy Via Appia Antica.” (z 
życiorysu św. Tarsycjusza) 

Jak co roku w naszej parafii 
Służba Liturgiczna miała swoje świę-
to. 22 listopada najpierw zgromadzili-
śmy się wraz z ministrantami i ich 
rodzinami na wspólnej Eucharystii o 

godz. 17.00. Zawierzaliśmy wtedy 
Panu Bogu przez wstawiennictwo św. 
Tarsycjusza wszystkich ministrantów 
i ich najbliższych. W czasie Euchary-
stii ośmiu chłopców zostało włączo-
nych do grona ministrantów, byli to 
Mateusz Ankiewicz, Kacper Ciu-
pek, Tymoteusz Glodny, Jakub 
Kruk, Kacper Szymura, Jakub 
Wabnic, Jakub Zaklukiewicz i Filip 
Żyrek. Otrzymali oni po czasie przy-
gotowania pelerynkę ministrancką 
tzw. kołnierz, kręgiel. Czterech braci 
z naszej wspólnoty zostało włączo-
nych do grona starszych ministrantów 
i otrzymali albę, czyli długą białą 
szatę przepasaną tzw. cingulum (bia-
łym sznurem) byli to Franciszek 
Araszczuk, Jakub Golis, Szymon 
Piontek, Bartosz Wawryniuk. W 

czasie liturgii został poświęcony ob-
raz św. Tarsycjusza – patrona mini-
strantów. W naszej zakrystii zawisło 
tablo ze zdjęciami naszych ministran-
tów, których jest obecnie 49. Po Eu-
charystii wszyscy udali się na spotka-
nie przy stole do salki na Probostwie. 
Tam w rodzinnej atmosferze spożyli-
śmy ciepły posiłek, były ciasta upie-
czone przez naszych rodziców, 
zwłaszcza mamy. Najbardziej zasłu-
żeni ministranci otrzymali dyplomy. 
Jednakże każdy ministrant został 
nagrodzony, gdyż otrzymał kubek z 
wizerunkiem patrona i swoim imie-
niem i nazwiskiem. Dziękuje Wszyst-
kim za obecność, modlitwę i przygo-
towanie. 

     
 ks. Marek Siedlaczek 

W ubiegłym roku, 7 czerwca  członkowie 
wspólnot Żywego Różańca spotkali się na 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca 
w Częstochowie  w celu integracji kół modli-
tewnych z całej Polski.  

18 października 2014 roku po raz trzeci odbyła się 
Pielgrzymka Róż Różańcowych naszej Archidiecezji. Prze-
wodniczył jej abp. Wiktor Skworc. Spotkanie to stało się 
okazją do dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II 
oraz przypomnieniem prośby papieża, skierowanej w liście 
apostolskim do odmawiania różańca.  

Metropolita katowicki podjął refleksję nad tajemnicami 
światła, które są ważne dla życia rodzin i małżeństw. Roz-
ważanie tajemnicy chrztu to stawianie pytań o wierność 
zobowiązaniom chrzcielnym oraz zobowiązaniom wynika-
jących z realizacji macierzyńskiego (ojcowskiego) powoła-
nia, przyjęcia Boga do własnej rodziny, a także Jego daru-
dziecka. W drugiej tajemnicy światła mamy dostrzegać 
miłość i troskę Maryi o potrzeby każdej rodziny tak jak to 
uczyniła w Kanie Galilejskiej i rozumieć jej wezwanie by-
śmy słyszeli co do nas Jezus mówi i czynili wszystko co-
kolwiek nam Syn Jej powie. Trzecia tajemnica wymaga od 
nas pracy nad własnym nawróceniem i przekazu wiar, której 
uczymy się i wynosimy z domu. Jest też wezwaniem budo-
wania Królestwa Boga tu na ziemi. Góra Tabor, którą mamy 
zdobyć to góra modlitwy. Zdobywając ją ujrzymy jasność 
Chrystusa i zapragniemy promieniować Jego światłem (nie 
swoim). Centrum i największym darem Boga jest Euchary-
stia. Dzięki krzyżowej ofierze Jezus daje moc do miłości 
zdolnej do grzebania egoizmu, rezygnacji z siebie i dawania 
swego czasu, sił dla drugiego człowieka. Arcybiskup pod-
kreślił, że ważne jest aby modlitwa różańcowa stała się 
powszechną praktyką w naszych domach.  

Głos zabrał również ks. Grzegorz Wita – moderator 
Papieskiego Dzieła Misyjnego. Przypomniał, że Paulina 
Jaricot, założycielka Żywego Różańca dała początek Dziełu 

Rozkrzewiania Wiary. Starała się zaangażować katolików w 
pomoc misjom (zbieranie ofiar, propagowanie prasy). Utwo-
rzone róże aktywnie włączały się w Papieskie dzieło roz-
krzewiania wiary. Kapłan ten kolejny raz zachęcił nas by 
róże objęły modlitwą i comiesięcznym wsparciem finanso-
wym przez każdego z członków, konkretnego kapłana na-
szej archidiecezji realizującego wyznaczone mu zadanie z 
programu Aniołowie Misji. Dziękuję wszystkim, którzy 
okazali swą miłość i troskę kapłanom. Złożone ofiary są 
wyrazem zrozumienia odpowiedzialności za dzieło głosze-
nia Ewangelii w świecie.  

W domu parafialnym odbyły się dwa spotkania dla 
wszystkich członków Żywego Różańca z udziałem naszego 
opiekuna ks. Proboszcza.  

W styczniu bieżącego roku pojechaliśmy na adorację 
do Panewnik. Spotkanie kolędowe prowadził archidiece-
zjalny moderator ks. Zbigniew Kocoń, a Mszy św. prze-
wodniczył ks. Roman Chromy – Dyrektor Wydziału Dusz-

Kolejny rok za nami … 

 
Żywy Różaniec na spotkaniu opłatkowym 
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pasterstwa. W wygłoszonej homilii ukazał postać św. Fran-
ciszka, który dotknięty głęboką miłością do Jezusa – Czło-
wieka, zapragnął przeżyć Betlejem w Greccio niedaleko 
Rzymu. Była to mała wioska otoczona lasem, a ubogich 
mieszkańców Biedaczyna z Asyżu pokochał z powodu ich 
nędzy i prostoty. Tam św. Franciszek doznał przeżyć mi-
stycznych, a noc w szopie w Greccio dała chrześcijaństwu 
święto Bożego Narodzenia ukazujące bezbronną miłość 
Boga do człowieka, Jego pokorę, dobroć, ogołocenie i 
przyjście Emmanuela – Boga z nami. Odtąd przez ofiarę z 
życia, Zmartwychwstanie, Bóg jest obecny po dzień dzisiej-
szy. Daje nam się w Eucharystii. Rozradowani wróciliśmy 
do naszych rodzin, a teraz jak pasterze, którzy przyjęli wieść 
o Bożej obecności będziemy adorować i kochać ukrytego w 
świętej hostii Boga.  

jp 

 

 

W dniu 09.01.2015 r. uczestnicy Ruchu Światło- Życie 
spotkali się po Mszy Świętej o godzinie 17.00  w salce Do-
mu Parafialnego, aby obchodzić kolejne już spotkanie 
opłatkowe. Podzieliliśmy się opłatkiem oraz złożyliśmy 
sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. 

Był również czas aby porozmawiać o bieżących spra-
wach, o naszym życiu oraz aby powspominać „stare czasy”.  
Całą wspólnotą Ruchu Światło - Życie chcemy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia dla całej wspólnoty parafialnej. 
Niech nowo narodzony Jezus zawsze gości w waszych ser-
cach i niech obdarza całe Wasze rodziny miłością! 

Wszystkiego co dobre życzą uczestnicy Ruchu Światło- 
Życie. 

Joasia 
 

Jak co roku Grupa „Pielgrzym” zaprasza na 
łamach „Serca Ewangelii” na wspólne pielgrzy-
mowanie. Pielgrzymowanie uświadamia nam kon-
dycję człowieka, którego życie opisuje wędrówkę – 
od narodzin do śmierci. Ojciec św. Jan Paweł II 
uczył nas, jak pięknie można pielgrzymować i jak 
pięknie można żyć.  Papież Pielgrzym, jak często 
go nazywano, przez lata swego pontyfikatu prze-
mierzył wiele kontynentów. Szczególnie ukochał 
Maryję, której ofiarował całe swoje życie.  

Od dwóch tysięcy lat ludzie pielgrzymują do świętych 
miejsc chrześcijaństwa, do sanktuariów uświęconych trady-
cją. Idą tam często na kolanach, w upale i deszczu, o kulach 
i żebraczym kiju. Przebywają setki kilometrów pełni nadziei 
i cierpienia. Pielgrzymka to metafora ludzkiego życia. To 
trudna droga, pełna wyrzeczeń, niedogodności, zwątpienia, 
której celem jest spotkanie z Bogiem. 

Kiedy odbywamy podróż pielgrzymim szlakiem w 
Polsce, czy gdzieś daleko w świecie, otwieramy na przyjęcie 
Boga nie tylko swe dusze. Otwieramy również szeroko 
oczy, bo dekoracja i wystrój świątyń jest bowiem świetną 
katechezą.  Idźmy więc przez kolejny rok naszej ziemskiej 
pielgrzymki, mając za swą Matkę i Patronkę Maryję. 

Program pielgrzymek w roku 2015: 

I. 20 kwietnia – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. KŁAJ – Parafia św. Józefa Robotnika – Msza św. 
2. NIEPOŁOMICE – Kościół Dziesięciu Tysięcy Mę-

czenników 
a) Królewski zamek myśliwski z XIV w. 

3. GRABIE – Centrum Fatimy 
II. 18 – 19 maja – poniedziałek – wtorek (wyjazd  

o godz. 6.oo) 
1. DOBRA – Sanktuarium MB Szkaplerznej – Msza 

św., Droga Krzyżowa 
2. ROPA – Kościół pw. św. Michała Archanioła 

3. LIPINKI – Sanktuarium MB Wniebowziętej 
4. DĘBOWIEC – Sanktuarium MB Płaczącej, nocleg, 

obiadokolacja 
Drugi dzień – 19 maja 

1. DĘBOWIEC – Msza św., śniadanie 
2. SĘKOWA – Kościół pw. św. Filipa i Jakuba 
3. OWCZARY – Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki 

Bogurodzicy 
4. KWIATON – Cerkiew grekokatolicka z XVII w. 
5. UJŚCIE Gorlickie – Cerkiew grekokatolicka pw. św. 

Paraskewy  

III. 29 – 30 czerwca – poniedziałek – wtorek (wyjazd 
o godz. 6.oo) 

1. RACŁAWICE ŚLĄSKIE – Sanktuarium MB 
Buszczyckiej – Msza św. 

2. DZIERŻONIÓW – Parafia pw. Królowej Apostołów 
3. KIEŁCZYN – Sanktuarium MB Łaskawej 
4. WAŁBRZYCH – ZAMEK KSIĄŻ – Perła Dolnego 

Śląska 
5. LUBAWKA – nocleg, obiadokolacja, śniadanie 

Drugi dzień – 30 czerwca 
1. KRZESZÓW – Bazylika Wniebowzięcia NMP – 

Msza św., Droga Krzyżowa 
2.  MOSZNA – Zamek zbudowany na przełomie XIX  

i XX w 
IV. 7 września – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra 
2. PRZEPROŚNA GÓRKA – Sanktuarium św. Ojca 

Pio – Droga Krzyżowa 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zapra-

szamy do pielgrzymowania z grupą „Pielgrzym”. 

Spotkania stacjonarne grupy „Pielgrzym” odbywa-

ją się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 

ZAPRASZAMY!!! 

Stanisław Drąszczyk 

Opłatek Oazowiczów 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2015 r. 
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Na listopadowym spo-
tkaniu Trzeciego Zakonu Św. 
Franciszka (Świecka Rodzina 
Franciszkańska) przełożona 
Maria Kula przyniosła poka-
zać niezwykłe fasolki zwane 
„Fasolą Najświętszego Sa-
kramentu”, które niedawno 
otrzymała na braterskim spo-
tkaniu jednej ze wspólnot 
Trzeciego Zakonu. 

Opowiedziała związaną z tą faso-
lą niezwykłą historię, która zdarzyła 
się w czasie Rewolucji Francuskiej. 
Historię tę opisał również Krzysztof 
Osuch SJ: 

Jest w ludzkim pielgrzymowaniu 
do Domu Ojca pewna fascynująca – 
choć mało znana – autentyczna histo-
ria, związana z tajemnicą Eucharystii. 
Zaistniała we Francji, w czasach 
wielkiej rewolucji francuskiej. Dziś 
coraz szerzej rozprzestrzeniana bywa 
dzięki przekazywaniu z rąk do rąk 
niezwykłych ziarenek… fasolki z wize-
runkiem monstrancji z maleńką hostią 
pośrodku. Eucharystyczne wydarzenie 
miało miejsce w Alzacji, która pod-
czas pamiętnej rewolucji w 1789 r., 
pod względem administracyjnym zo-
stała zespolona z Francją. Kraina ta, 
słynąca z malowniczych krajobrazów, 
jest ważnym regionem rolniczym, 
położonym między Wogezami a Re-
nem. Do dzisiaj opowiada się tam 
interesującą historię, którą w 200 lat 

od jej zaistnienia spisał i opubli-
kował w 1989 r. M.F. de Bussang. 

Oto proboszcz małej alzackiej 
wioski, zaniepokojony wzrastającą 
falą terroru brygad rewolucyj-
nych, które zaczęły zagrażać jego 
parafii, stanął przed niezmiernie 
dramatycznym wyzwaniem: 
„Gdzie ukryć Najświętszy Sakra-
ment?”. Ze swoich obaw zwierzył 
się jednej z parafianek. Ta bez 
wahania, jakby niepomna na gro-
żące jej i wiosce niebezpieczeń-
stwo związane z odkryciem „Bo-
żego skarbu”, zaproponowała 
swoją rolną działkę, obsadzoną ro-
snącą na tyczkach fasolą. Jakież było 
zaskoczenie owej odważnej wieśniacz-
ki jesienią, w porze zbiorów! Z każde-
go z posadzonych w roli całkiem bia-
łych nasion wyrosły fasolki z tajemni-
czymi brązowymi znakami. Przejęta 
tym faktem gospodyni wzięła garść 
ziarenek, by pokazać je proboszczowi. 
Ten bez większego trudu, pod na-
tchnieniem Ducha Świętego, rozpo-
znał na każdej fasolce cudownie po-
wstały zarys maleńkiej hostii zamknię-
tej w brązowej monstrancji, pięknie 
ornamentowanej. Zdziwionej para-
fiance zaś oznajmił: „Droga pani, to 
jest rekompensata za pani odwagę i 
głęboką wiarę. Gdyby hostie z kościo-
ła zostały odkryte w polu rolnym, 
gdzie je ukryliśmy, ja i pani zostaliby-
śmy rozstrzelani, pani dom spalony, a 
może i cała wieś”. 

W nieodległej miejscowości 
Faverney en Comté podczas rewolucji 
spowodowano pożar kościoła. W 
stanie nietkniętym pozostały hostie 
ukryte w tabernakulum, w cudowny 
sposób ocalone przed ogniem. 

Do historii przeszło jednak prze-
de wszystkim wydarzenie związane z 
cudowną alzacką fasolką. Każde z 
ziarenek ze znakiem hostii – zasiane w 
ziemię, po dzień dzisiejszy owocuje z 
„Bożym znamieniem”. Ludzie popu-
larnie nazwali te ziarenka fasolkami 
Najświętszego Sakramentu. 

Z jednej fasolki rodzi się 200 fa-
solek - to jest 200 %, nie ma chyba 
rośliny z takim plonem.  

ks. Krzysztof Mikiciuk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziarenko niezwykłej fasolki 

Fasola Najświętszego Sakramentu 

Podziękowania księdza z KONGO 

Przewielebny Księże Proboszczu! Ks. Krzysztof  
 

Szczere wyrazy szacunku i podziękowania za wszelkie dobra materialne i duchowe, jakie czyniliście  
i czynicie dla naszej parafii p.w. Bł. Isidor Bakanja w Kiragho-Butembo (D.R. Kongo).  

Z mojego pobytu w Waszej parafii gdzie, dzięki Waszej dobroci, miałem okazję modlić się razem z Wami 
i dzielić się z Waszymi parafianami informacjami o działalności mojej pracy misyjnej, tu na ziemi Munande w 
Kongo, a także dostąpić dobroci Waszych serc, gdyż pomogliście mnie i całej parafii w Kiragho, gdzie budu-
jemy małej przychodni zdrowia, swoim dobrem modlitewnym i materialnym.  

 Z całego serca dziękuję i wielkie „BÓG ZAPŁAĆ” wam Księże Proboszczu Krzysztofie i wszystkim 
Waszym parafianom. 

Na zakończenie pozdrawiam Was i wszystkich Waszych podopiecznych Parafian. Wasz miłujący Rumuń-
czyk z Konga.                               

Ks. Iacob Snopcovschi SCJ 
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Domowy Kościół jest małżeńsko-
rodzinnym ruchem w Kościele, działającym w 
ramach Ruchu Światło – Życie, który jest 
jednym z nurtów posoborowej odnowy 
Kościoła w Polsce. Wspólnota ta łączy w 
sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i 
ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-
Dame (END), tworząc właściwą dla siebie 
drogę, zwaną charyzmatem Domowego 
Kościoła (DK). Znakiem DK są dwa greckie 
słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w 
kształt krzyża. 

Urodzony w Rybniku, założyciel Domowego Kościoła, 
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987) mówiąc 
o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że „to Bóg czyni 
siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki 
sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, 
mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.” 
„Małżeństwo to nie droga minimalizmu chrześcijańskiego, 
ale droga do Świętości” (św. Jan Paweł II). Domowy 
Kościół podkreśla, że należy dążyć do świętości w jedności 
ze współmałżonkiem. Pomaga małżonkom sakramentalnym 
czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć 
tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Pomaga 
również w budowaniu między małżonkami prawdziwej 
jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze 
warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. 
We wspólnocie łatwiej motywować się do pracy nad sobą  
i łatwiej stawiać sobie samemu wymagania.   

Spotkania i cykl pracy: 

Krąg tworzy 4–7 małżeństw pragnących wspomagać 
się wzajemnie w dążeniu do świętości. Małżeństwa 
gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do 
Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w 
życiu codziennym. Krąg ma być urzeczywistnieniem ideału 
życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego 
odnowy w poszczególnych małżeństwach.  

Duchowość małżeńska jest realizo-
wana poprzez przyjęcie elementów 
formacyjnych. Są to: codzienna modlit-
wa osobista (namiot spotkania); regular-
ne spotkanie ze Słowem Bożym; co-
dzienna modlitwa małżeńska; codzienna 
modlitwa rodzinna; comiesięczny dialog 
małżeński; systematyczna praca nad 
sobą, swoim małżeństwem i rodziną - 
tzw. reguła życia; uczestnictwo przynaj-
mniej raz w roku w rekolekcjach 
formacyjnych. Wypełnianie tych zobo-
wiązań oraz jedność z Chrystusem w 
codziennym życiu małżeńskim i rodzin-
nym spaja zarówno małżeństwo jak i 
całą rodzinę. 

Inicjatorem odrodzenia się  Domo-
wego Kościoła w naszej boguszowickiej 
parafii jest ksiądz Marcin Ditrich. 

Obecnie wspólnotę tworzy 
jeden krąg, który liczy 6 
rodzin, w tym 15 dzieci. Staż 
par małżeńskich wynosi od 6 
do 21 lat, tak więc rozpiętość 
wieku dzieci również jest duża 
(najmłodsze pociechy mają po 
kilka miesięcy, a najstarsza 
skończyła 20 lat). Moderato-
rem jest ksiądz Krzysztof 
Mikiciuk. Całe rodziny raz w 
miesiącu spotykają się w 
mieszkaniu któregoś z małżeństw. Takie spotkanie można 
podzielić na 3 części stałe:  

1. dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, 
radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);   

2. wspólna modlitwa, rozważanie Ewangelii poprzedzone 
zapaleniem świecy symbolizującej obecność Chrystusa;  

3. część formacyjna: dzielenie się realizacją zobowiązań, to 
znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia 
duchowego, omówienie nowego tematu. Od realizacji 
zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, 
jak i całego kręgu. Tę część zawsze prowadzi para 
animatorska, wybierana na rok spośród małżeństw 
danego kręgu.   

Dzieci podczas spotkań w pokojach obok bawią się, 
czy też grają na instrumentach, rysują lub zmywają 
naczynia. Tak wychowywane, aby w klimacie świadomej 
wspólnoty chrześcijańskiej, w sposób naturalny wzrastały 
we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę 
rodzinną, lekturę Słowa Bożego czy rodzinne rekolekcje w 
czasie wakacji. Możliwość zadawania pytań związanych z 
wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, 
poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana 
Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla 
dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania  
i odkrywania własnej drogi życia.  

Jeśli jesteście małżeństwem pragnącym 
umocnić swą miłość małżeńską, wychować 
swe dzieci w duchu wiary przekazując im 
prawdziwe wartości oraz zawiązać przyjaźnie 
z innymi małżeństwami dla których jest ważna 
wiara i rodzina, to pragniemy Cię zaprosić do 
naszej wspólnoty. W tym celu prosimy 
skontaktować się z ks. moderatorem 
Krzysztofem Mikiciukiem lub z parą 

animatorską pod numerem tel: 514231789. 

Szczególnym znakiem Domowego Ko-
ścioła jest ikona Świętej Rodziny. Została ona 
ofiarowana Ruchowi w 1988 r. podczas Mię-
dzynarodowego Kongresu „Equipes Notre 
Dame”, który odbywał się w Lourdes we 
Francji. W latach 70. namalowała ją w Jerozo-
limie siostra zakonna na prośbę Marii i Lu-
dwika d’Amonville - odpowiedzialnych wów-
czas za Ruch Equipes Notre Dame.  

DOMOWY KOŚCIÓŁ – rodzinna gałąź Ruchu Światło - Życie 

 
Ikona Świętej Rodziny 
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Jak co roku w grudniu w 
Zespole Szkół nr 6 w Rybniku 
– Boguszowicach odbyły się 
jasełka, czyli wywodzące się 
ze średniowiecznej tradycji 
widowiska o tematyce religij-
nej. Przedstawienia te od-
grywane były w okresie Bo-
żego Narodzenia w celu 
wprowadzenia widzów i akto-
rów w świąteczny nastrój.  

W naszej szkole już od wielu lat 
istnieje tradycja wystawiania jasełek. 
Co roku nasze przedstawienie ma inną 
oprawę i inny scenariusz. W przygo-
towania, które trwały kilka tygodni 
zaangażowała się cała społeczność 
szkolna. Wyjątkowo w tym roku do 
obsady dołączyli także rodzice, którzy 
wsparli aktorów – nauczycieli i 
uczniów. Tym razem jasełka ukazały 
historię Trzech Króli wędrujących 
przez wszystkie kontynenty świata                         
w poszukiwaniu Nowonarodzonego 

Syna Bożego. Wi-
dzowie mogli, więc 
zobaczyć jak Mędr-
cy ze Wschodu 
odwiedzają daleką i 
zimną Antarktydę a 
także indiańską oraz 
afrykańską wioskę. 
Wędrówce Trzech 
Króli towarzyszyło 
wspólne kolędowa-
nie a podkład mu-
zyczny dzięki na-
szym muzykom i 
chórowi szkolnemu 
podkreślał kolejne 
sceny przedstawienia. 

Po inscenizacji nauczyciele i 
uczniowie oraz zaproszeni goście 
złożyli sobie życzenia łamiąc się 
opłatkiem, a następnie wszyscy zasie-
dli do wspólnej Wigilii, na której 
podano potrawy przygotowane w 
ramach zajęć z przysposobienia do 
pracy. 

W tym roku spotkanie wigilijne 
oraz jasełka były współfinansowane 
przez Miasto Rybnik w ramach pro-
jektu realizowanego przez Stowarzy-
szenie „Dla Dobra” pt.: „Bądźmy 
razem – profilaktyka z integracją w 
tle”.  

Katechetka  
Agnieszka Socha 

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 20 w Gotar-
towicach stało się pomaganie. Już po raz trzeci 
przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowa-
liśmy kiermasz charytatywny dla podopiecznych 
Domowego Hospicjum imienia Rafała Kalinow-
skiego w Rybniku oraz dla organizacji humanitar-
nej działającej na rzecz dzieci - Unicef.  

Świąteczny czas sprzyja takiej akcji, gdyż właśnie  Bo-
że Dzieciątko najbardziej zbliża i jednoczy ludzi. Radość z 
pomagania potęgował fakt, że w organizację kiermaszu 
włączyła się cała szkolna społeczność. Jak zwykle bezcenna 
okazała się pomoc Rodziców. To dzięki nim powstały prze-
piękne ozdoby, które wykonywali wraz z dziećmi podczas 
wspólnego popołudniowego spotkania w szkole,  bądź w 
domu. Wszystkie powstałe prace zachwycały i cieszyły oczy 
kupujących.  

Szerzenie idei wolontariatu wśród naszych uczniów 
uważamy za bardzo  ważny aspekt wychowawczy, ponie-
waż wrażliwość na potrzeby innych ludzi jest niezwykle 
pożądaną cechą u młodych. 

Bogumiła Klimek  

 

 

 Jasełka w Zespole Szkół nr 6 w Boguszowicach 

 
Wspólna Wigilia 

SP 20 w Gotartowicach 

dla potrzebujących 
Trwają obchody 90. rocznicy  

ustanowienia diecezji katowickiej.  

Chorych, niepełnosprawnych,  
ich rodziny, a także chętnych  

diecezjan zapraszamy  
do udziału w archidiecezjalnej 

pielgrzymce do Lourdes.  

Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 
10-16 maja br. Przejazd zaplanowano 

specjalnym pociągiem. Koszt  
pielgrzymki: 1950 zł + 150€. 

 
Informacje i zapisy: 

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 
www.pielgrzymki.katowice.pl 

Tel. 32 356 90, 519 546 303 
 

Organizator: 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

Tel. 32 251 05 61, 519 546 060 
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Tradycyjne  Spotkanie Noworoczne orga-
nizowane przez Radę Dzielnicy Gotartowice, 
odbyło się 9 stycznia w świetlicy  SP 20 w Go-
tartowicach.   

Gości przywitały panie Urszula Stajer oraz Mirela 
Szutka, składając serdeczne życzenia na Nowy 2015 Rok. 
Na spotkanie przybyli:  Dyrektor SP 20 pan Lucjan Rugor, 
Ks. Proboszcz Krzysztof Błotko, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, przedstawiciele Koła Emerytów, członkowie 
Rady Dzielnicy oraz mieszkańcy Gotartowic.  

Uczniowie SP 20, przygotowani przez p. Wiesławę Hu-
lim, zaprezentowali noworoczny program artystyczny,  zaś 
przewodnicząca KGW- pani Zofia Kamer  złożyła przepięk-
ne życzenia noworoczne. Rozbrzmiewały tradycyjne kolędy 
przy akompaniamencie gitary, fletu poprzecznego i wiolon-
czeli. Był to czas życzliwości i radości, niosący pokój lu-
dziom dobrej woli. Pozdrawiamy noworocznie… 

     Mirela Szutka 

 
 

 

Listopad w przedszkolu 
upłynął w dużej mierze pod 
znakiem zwierząt.  

Najpierw rodzice i dzieci wzięli 
udział w  akcji zbierania karmy, ręcz-
ników i kocy dla porzuconych zwie-
rząt ze schroniska w Wielopolu, a 
następnie dzieci w grupach wraz z 
wychowawczyniami wykonały prze-
strzenną pracę z odpadów na we-
wnątrzprzedszkolny konkurs „Zwie-

rzakolubni”. Wykonana 
praca miała  propagować 
ideę troski o zwierzęta oraz 
środowisko, albo wyrażać 
miłość do zwierzaków np. w 
formie wizerunku ulubione-
go zwierzaka, albo mieć 
postać rzeczy użytecznej dla 
zwierząt. W tradycyjnym 
głosowaniu wygrała praca 
„Lisek”, którą wykonały 
„Misie” z pomocą wych. p. 

Aleksandry Wen-
gerskiej. Zdjęcie 
wybranej pracy 
wzięło udział w 
ogólnopolskim interneto-
wym konkursie na portalu 
Buliba.pl. Prawie wszystkie 
grupy odwiedziły również 
gabinet weterynaryjny, 
gdzie p. Michał Godziek, 
lekarz weterynarii opowie-
dział o swojej pracy dla 
zwierząt. 

W dniu św. Andrzeja w 
przedszkolnych salach od-

były się dyskoteki i tradycyjne an-
drzejkowe zabawy. 

Natomiast w grudniu obchodzi-

liśmy bardzo uroczyście „Barbór-

kę”. Grupa „Motylki” z wych. p. 
Justyną Buchalik, przygotowała uro-
czystą akademię o górnikach i ich 
patronce św. Barbarze. A po Mszy św. 
dziadkowie i ojcowie przybyli licznie 
do grup swoich wnuków i dzieci w 
pięknych galowych mundurach, aby 
opowiedzieć o swojej ciężkiej i nie-

 

Spotkanie Noworoczne Rady Dzielnicy Gotartowice 

 

Co słychać u przedszkolaków z Boguszowic? 

 
Wizyta w gabinecie weterynaryjnym 

 
Spotkania z górnikami z okazji Barbórki 
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bezpiecznej pracy pod ziemią. Niektó-
rzy goście zademonstrowali również 
robocze ubrania i przedmioty po-
trzebne górnikom w kopalni. 

8 grudnia, w poniedziałek od-

wiedził nas Mikołaj. Jak zawsze był 
oczekiwany i serdecznie witany. 
Dzieci zaprezentowały przygotowane 
piosenki i tańce, zapewniły, że były i 
będą grzeczne, a Mikołaj obdarował 
je paczkami. Na pożegnanie gość 

został zaproszony za rok i 
wszystkie dzieci jeszcze raz 
podziękowały za paczki. 

Przed świętami dzieci 
dekorowały polewami, lu-
krami, posypkami i baka-
liami, upieczone przez chęt-
ne mamy – ciasteczka. 

Część ciasteczek każda 
grupa podarowała podo-
piecznym Domu 
Opieki Społecznej, 
które 15.12 prze-
kazały dzieci z 
grupy „Biedronki” 
i „Ekoludki” pod-

czas występu dla seniorów z 
„Jasełkami”. 

„Jasełka” przygotowały 
dla swoich rodziców dzieci z 
wszystkich grup. Po wystę-
pie każdy częstował się 
przygotowanymi, wspania-
łymi ciasteczkami. 

19 grudnia wszyscy za-
siedli do świątecznych-

grupowych stołów, na których oprócz 
ciasteczek, mandarynek była moczka i 
makówki. Składano sobie życzenia, 
łamiąc się opłatkiem i śpiewano kolę-
dy. A pod choinkami czekały na dzie-
ci paczki ze słodkościami i zabawki 
do wspólnej zabawy. 

Irena Sobik 
 
 

�������������������� 

TAKIE ŻYCIE 

Spójrz jak pięknie ten świat stworzony, 
Kiedy dojrzejesz to szukasz żony. 

Gdy już swoją połówkę  znajdziesz, 
Życie Twoje się odmienia, 

Jak ptak wijesz swoje gniazdko, 
I nic nie masz do stracenia. 

A to gniazdko choć malutkie, 
Lecz szczęśliwe i cieplutkie. 

Potem dzieci rodzą się,  
Szczęście Twoje mnoży się … 

Czasem zbierają się chmury burzowe  
Bo małżeństwo to nie spokojne morze, 

Na morzu  bywa czasem szkwał, 
Lecz kiedy miłość mądra i silna 

Wszystko wytrzyma byleś ją miał. 
Mijają lata – ani się spostrzeżesz 

Że został Ci tandem, tak jak na rowerze  
Tylko Ty i żona – czy Ty i mąż   

Zakochani w sobie wciąż .. 
W odbiciu lustra widzisz twarz 

Miast ciemnych włosów – siwe pukle masz 
Epilog książki życiem pisanej smutno się kończy, 

Odejdzie połówka z którą Bóg Cię złączył. 
Zostaniesz sam w pustym mieszkaniu 
I tęsknić będziesz codziennie za nią. 

Maria Ignacek 

 

CÓRKO 

Mam Cię tylko jedną   
A kocham za dwóch 
Nie ja los wybrałam  

Lecz tak zechciał Bóg, 
Dopóki oczy widzą, 

a serce me bije 
Dziękować Mu będę  
Że jesteś - że żyjesz! 

Maria Ignacek 

 

 

 

SZANOWNA PANI LUSIU 

Wiem że Pani lubi czytać moje wiersze 

Me słowa są proste lecz pisane sercem  

Ale przez Panią jestem w ciągłej rozterce 

Czy już zaprzestać – czy pisać więcej? 

Pani doping dodaje mi chęci 

Aby spisywać me myśli  ku wiecznej pamięci … 

Dziękuję i pozdrawiam  

Maria Ignacek 

 

 
Jasełka w Domu Opieki Społecznej 

 
Jasełka dla rodziców 
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Co roku w ostatnią nie-
dzielę stycznia, na mocy 
uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z dnia 14 
stycznia 2011 r., obchodzony 
jest Dzień Pamięci o Tragedii 
Górnośląskiej. W tym roku 
mija 70 lat od tych tragicz-
nych wydarzeń, które zaczęły 
się na Śląsku w styczniu 
1945 r. po zajęciu go przez 
Armię Czerwoną.  

Wydarzenia związane z bezpo-
średnim przejściem frontu wschod-
niego otwierają krwawe karty historii 
Tragedii Górnośląskiej. Wiązała się 
ona z masowymi mordami, gwałtami, 
grabieżami, tworzeniem obozów pra-
cy, a także z deportacjami do Związku 
Radzieckiego oraz wysiedleniami 
Ślązaków zweryfikowanych jako 
Niemcy. Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego podjęli uchwałę, że rok 
2015 będzie Rokiem Pamięci Ofiar 
Tragedii Górnośląskiej. 

Starsze pokolenie doskonale pa-
mięta te jakże ciężkie doświadczenia, 
o których za czasów PRL–u nie moż-
na było mówić. Na  łamach „Serca 
Ewangelii” pragniemy przybliżyć 
czytelnikowi, jak wielką cenę zapłaci-
li Ślązacy za wydarzenia, które przez 
kilkadziesiąt lat były nazywane mia-
nem „wyzwolenia”. 

Pierwszym większym miastem 
na Górnym Śląsku opanowanym 
przez wojska 1 Frontu Ukraińskiego 
były Gliwice. Jego mieszkańcy padli 
ofiarą sowieckich hord 24 stycznia 
1945 r. W kolejnych dniach po zacię-
tych walkach zdobyto Zabrze (26 
stycznia), Bytom (27 stycznia) i 27 
stycznia czerwonoarmiści wkroczyli 
do Katowic. Następnego dnia zdobyto 
Chorzów. Działania bojowe po zaję-
ciu szeroko rozumianego regionu 
Katowic przeniosły się na południowy 
zachód od tych miejscowości. Z wiel-
kich okręgów przemysłowych III 
Rzeszy Niemcom pozostał tyl-
ko Rybnicki Okręg Węglowy oraz 
region Ostrawy i Karwiny (Zagłębie 
Ostrawsko-Karwińskie). Logiczne 
więc, że postanowili bronić tych ziem 
ze szczególną zaciekłością. Stąd walki 
o Żory, Rybnik i Wodzisław Śląski 

trwały jeszcze ok. 2 miesięcy do mar-
ca 1945r. 

Z chwilą wkroczenia Rosjan, dla 
mieszkańców śląskich miast i wiosek 
zaczęła się gehenna. Sowieci wcho-
dzili niemal do każdej miejscowości i 
niemal wszędzie zachowywali się tak 
samo – zabijali, jeśli tylko udało się 
im sforsować drzwi budynku lub 
piwnicę, w której ukrywali się ludzie, 
polowali na kobiety. Gwałty były tak 
powszechne, że ofiar nikt nie próbo-
wał nawet liczyć. Powodem zastrzele-
nia mógł być zarówno nieopatrznie 
użyty język niemiecki, jak i język 
polski. Nawet wyraźna deklaracja „jo 
jest Polokym” niekoniecznie chroniła 
od kuli. Wstępem do śmierci były 
często żądania materialne – kto nie 
miał zegarka, wódki czy roweru, mu-
siał liczyć się z kulą, a zabudowania, 
w których mieszkał, podpalano. W 
pierwszych dniach „wyzwolenia” 
czerwonoarmiści wymordowali po 
kilkuset mieszkańców Miechowic 
(380), Gliwic (800 – 1500), Boguszyc 
(300), Bytomia, Zabrza. Przyczyną 
tych zachowań jest m. in. rozkaz Na-
czelnego Dowództwa Armii Czerwo-
nej z 9 sierpnia 1944, zgodnie z któ-
rym terytorium Niemiec sprzed wrze-
śnia 1939 traktować mają jako zdo-
bycz wojenną. Okres od stycznia do 
marca 1945 r., gdy na ziemi śląskiej 
„panowała pełna samowola sowiec-
ka”, był „jednym z najtragiczniej-
szych okresów w dziejach tego regio-
nu”. 

Ogromne były również zniszcze-
nia materialne, które dokonały się w 
wyniku działań wojennych, ale rów-
nież były efektem kradzieży. Rabunek 
mienia miał charakter zarówno pospo-
litych kradzieży, jak też przyzwolenia 
aparatu władzy. Na wschód wyjeżdża-
ły całe pociągi pełne maszyn i urzą-
dzeń zdemontowanych w śląskich 
hutach i fabrykach.  

Natychmiast po wkroczeniu Ro-
sjan została wprawiona w ruch ma-
china deportacji do ZSRR, które za-
częły się w lutym 1945 r. Objęły one 
kilkadziesiąt tys. Górnoślązaków, 
głównie mężczyzn, których najpierw 
wykorzystano do prac przy demonta-
żu sprzętu i maszyn wywożonych z 
Górnego Śląska na wschód, a potem 
kierowano do obozów pracy. Sowiec-
ka gospodarka w tym czasie bazowała 

na niewolniczej sile roboczej. 3 lutego 
1945 Sowiecki Narodowy Komitet 
Obrony podjął decyzję o przymuso-
wym wykorzystaniu do pracy ludno-
ści cywilnej Niemiec. Dotyczyło to 
również Górnoślązaków. Nieznana 
jest dokładna liczba mężczyzn w 
wieku od 17 do 50 roku życia, w du-
żej części górników, głównie z powia-
tów gliwickiego i bytomskiego, któ-
rych sowieckie wojska i służba bez-
pieczeństwa aresztowały i wywiozły 
w głąb ZSRR. Prof. Roman Koch-
nowski twierdzi, iż „szacuje się, że 
można mówić o liczbie około 150 do 
200 tysięcy osób wywiezionych z 
całego obszaru Górnego Śląska w 
głąb Związku Sowieckiego. Ludzie ci 
byli traktowani gorzej nawet od nie-
mieckich jeńców wojennych, którzy -
aczkolwiek Związek Radziecki nie 
podpisał porozumienia w tym wzglę-
dzie - teoretycznie mogli powoływać 
się na Konwencję Genewską.” Za-
trzymanych deportowano w bydlę-
cych wagonach. Wielu nie przeżyło 
samej podróży wskutek dramatycz-
nych warunków sanitarnym i braku 
żywności. Więźniów czekała wynisz-
czająca praca w sowieckich kopal-
niach, fabrykach zbrojeniowych lub 
kołchozach w Donbasie, Kazachsta-
nie, na Syberii czy na Kamczatce. 
Wywózki wstrzymano dopiero w 
sierpniu 1945 r. Szacuje się, że tylko 
około 20 % deportowanych wróciło 
po latach do swoich rodzin, stąd śmia-
ło można te wywózki i pozorną pracę 
dla ZSRR określić mianem ekstermi-
nacji Górnoślązaków. 

Z sowieckimi poczynaniami 
współgrała również polityka narodo-
wościowa komunistycznych władz 
polskich, które zamierzały wyrwać ze 
śląskiej gleby wszystko, co kojarzyć 
się może z niemieckością. W tym celu 
już w lutym 1945r. powstają na Ślą-
sku obozy dla ludności odgórnie kwa-
lifikowanej jako niemiecka. Najbar-
dziej z nich niesławny to obóz w 
Świętochłowicach - Zgodzie. Po woj-
nie ta filia hitlerowskiego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz znalazła się 
w gestii Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Od 1945r. trafiali tam m.in. 
Ślązacy podejrzewani o wrogi stosu-
nek do władzy i żołnierze AK. Osa-
dzane tam osoby nazywano „zbrod-
niarzami faszystowsko-hitlerowski-

Tragedia Górnośląska – 70 rocznica „wyzwolenia” 
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mi”. Liczba śmiertelnych ofiar tego 
obozu szacowana jest na blisko 2 tys. 
Więźniowie ginęli z powodu głodu, 
tragicznych warunków sanitarnych, 
chorób, niewolniczej pracy i nieludz-
kiego, sadystycznego wręcz  trakto-
wania. 

Innym rodzajem obozów były 
tzw. obozy przesiedleńcze. Kierowano 
do nich ludność autochtoniczną uzna-
ną za niemiecką celem przesiedlenia 
do radzieckiej i brytyjskiej strefy 
okupacyjnej, Ślązaków powracają-
cych z ewakuacji, żołnierzy We-
rmachtu pochodzących z Górnego 
Śląska zatrzymanych przez UB i MO, 
a także funkcjonariuszy NSDAP i 
innych formacji paramilitarnych. W 
powojennym obozie w Łambinowi-
cach, utworzonym w lipcu 1945 przez 

władze powiatu niemodlińskiego dla 
ludności uznanej za niemiecką i prze-
znaczonej do wysiedlenia oraz w celu 
rozwiązania sytuacji osadnictwa 
(trzeba było w okolicznych wioskach 
zrobić miejsce dla repatriantów), 
znaleźli się mieszkańcy wielu oko-
licznych wsi. Obóz działał do paź-
dziernika 1946 i przebywało tam ok. 5 
tysięcy ludzi. Zmarło ich, m.in. z 
powodu tyfusu, ok. 1500. Podobnych 
obozów przesiedleńczych, które z 
czasem zyskały miano obozów pracy, 
utworzono na Śląsku około stu. Sza-
cuje się, że przebywało w nich łącznie 
około 25 tys. osób. 

Tragedia Górnośląska dotknęła 
rdzennych mieszkańców Śląska, za-
równo tych o słowiańskim, jak i ger-

mańskim rodowodzie. Komunistyczne 
władze Polski z pomocą armii so-
wieckiej zamordowały przedwojenny, 
prawdziwy, z natury wielokulturowy 
Śląsk. Ubolewać należy nad tym, że 
zrozumienia tej historycznej prawdy 
do dziś nie ma w naszym społeczeń-
stwie. Stąd właściwe wydają się słowa 
dotyczące Tragedii Górnośląskiej 
wypowiedziane przez historyka prof. 
dr hab. Jana Drabinę: „Jest to tragedia 
równa tej, którą Kresowiacy przeżyli 
we wszystkich kazamatach radziec-
kich. Gorsze jest to, iż istnieje tutaj 
jak gdyby zgoda na to, że Katyń jest 
przestępstwem, natomiast w przypad-
ku Górnoślązaków nie ma tej jedno-
rodnej, tej identycznej postawy.” 

LR 

Każdy człowiek spełnia w 
swoim życiu określoną rolę, 
rodzinną, społeczną, czy po-
lityczną, bez względu na 
płeć, bez ograniczeń, jeżeli 
tylko ma pewne predyspozy-
cje i warunki, realizuje to do 
czego został powołany. 

Analizując sytuację kobiet na 
przestrzeni wieków, bywało bardzo 
różnie, rola kobiety była ograniczona. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę rolę 
kobiet w życiu społecznym, to polskie 
prawo pozwalało na udział kobiet w 
wolnych wyborach, w przeciwień-
stwie do innych państw, których pra-
wo nie pozwalało na to, aby kobiety 
brały udział w życiu społecznym, czy 
politycznym. W czasach współcze-
snych są jeszcze kraje, w których 
prawo, bądź religia nie pozwala ko-
bietom na udział w życiu społecznym, 
czy politycznym. 

Z pewnością rola kobiety w każ-
dym aspekcie życia jest bardzo waż-
na, bez względu na to czy jest gospo-
dynią domową, czy pełni najwyższy 
urząd w państwie, czy pełni funkcje 
społeczne. Jeżeli tylko posiada pewne 
zdolności i predyspozycje realizuje to 
do czego została powołana najlepiej 
jak tylko potrafi. W obecnych czasach 
nawet wielokrotnie bywa tak, że peł-
nią kobiety wszystkie role jednocze-
śnie, kobieta jest zarówno gospody-
nią, jak i pracuje zawodowo, pełni 
różne funkcje, czy udziela się spo-

łecznie. Stara się wszystko razem 
godzić, niczemu nie umniejszając, nic 
kosztem drugiego. Powiedzmy, że tak 
wygląda ideał kobiety we współcze-
snym świecie. 

„Kobieto puchu marny…”, jak 
teraz można się odnieść do słów auto-
ra, chyba nie taki marny, a jednak coś 
jest w tych słowach. Wszyscy staramy 
się stąpać twardo po ziemi, a dla 
chrześcijanina, życie według przyka-
zań jest priorytetem. Wiemy o tym 
doskonale, że jeżeli będziemy żyć 
zgodnie z przykazaniami, zgodnie z 
Ewangelią, zgodnie z tym, jak nauczał 
Pan Jezus, będziemy zbawieni. Tak 
było by idealnie, gdyby nie nasza 
grzeszna natura i pokusy, które kom-
plikują to co piękne i idealne. Wiemy 
również o tym, że tak jak Pan Jezus 
był kuszony na pustyni, tak każdy z 
nas jest narażony na pokusy, one po 
prostu muszą być. 

Ktoś kiedyś powiedział, że jak 
już Diabeł nie kusi, to z takim czło-
wiekiem już jest bardzo źle, więc 
jeżeli jeszcze Diabeł próbuje swoich 
sił, to dobrze, niech sobie próbuje. O 
tym, że pokusy muszą być dowiadu-
jemy się z Biblii, mało tego Bóg za-
pewnia nas o tym, że w raz z poku-
szeniem otrzymujemy łaskę do walki 
z grzechem, nie jesteśmy sami. Do 
walki z grzechem mamy wszelkie 
możliwe narzędzia, zostaliśmy w  
pełni przygotowani do tego, aby ode-
przeć pokusy. W Biblii czytamy  
o tym, że nie przyjdą na nas pokusy  

��������������� 
ponad nasze siły, Bóg doskonale wie 
o tym, że jesteśmy słabi i skłonni do 
błędów, ale daje nam również łaskę 
do pokonywania pewnych słabości. 

O tym jak bardzo ważna jest rola 
kobiet w życiu można było usłyszeć 
na Pielgrzymkach Stanowych Kobiet 
do Piekar, tam z pewnością nie było 
kobiety, która wracając z Pielgrzymki, 
nie była napełniona radością słysząc 
to o czym tam mówiono. My kobiety 
nie zdajemy sobie tak do końca spra-
wy z tego jak naprawdę ważna jest 
nasza rola. Bóg nie oczekuje od nas 
rzeczy nie możliwych, czy nazbyt 
wielkich, czasami myślimy, że musi-
my robić różne wielkie rzeczy, ale 
czy, zastanawiamy się nad tym, czy 
właściwie tego oczekuje od nas Bóg? 
Nasza Kochana Mateńka, nie była 
jakąś wojowniczką, nie była jakiś 
nadzwyczajnych rozmiarów, przeciw-
nie prawdopodobnie była niskiego 
wzrostu, w milczeniu i z uśmiechem 
przędła w zaciszu skromnego warszta-
tu, a urodziła Mesjasza. 

Tak jak kobiety nie mogą żyć bez 
mężczyzn, tak mężczyźni bez kobiet. 
W życiu każdej kobiety jest jakiś 
mężczyzna, mąż, syn, brat, ojciec. 
Czy nam się podoba, czy nie, czy się 
zgodzimy, czy też nie, ale Pan Jezus 
powiedział tak: „Przez Ewę przyszedł 
grzech na ziemię; dlatego też ukarane 
są niewiasty i nie śmią wchodzić do 
Miejsca świętego. Lecz z niewiasty 
także przyszło na świat wybawienie  
z niewoli grzechu: przez to zwolnione 
są od niewolnictwa, ale zawsze obo-
wiązane do poddaństwa mężczyźnie” 
(Pasja, według objawień bł. Anny 
Katarzyny Emmerich) 

Rola kobiet w życiu 
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„ Jesteśmy jak książki, większość 
ludzi widzi tylko naszą okładkę, 
mniejszość czyta wstęp, wielu wierzy 
tylko krytykom, nieliczni poznają 
naszą treść” ( Jaśminowa miłość, ks. 
Jacek). Czasami tak łatwo oceniamy 
innych po wyglądzie, sposobie bycia, 
może statutu, tak robimy, wiedząc o 

tym, że tak nie wolno. Wiemy o tym z 
Pisma Świętego, że nie można nam 
osądzać, nikt nie dał nam takiego 
prawa, tylko przed Panem Bogiem 
odpowiadamy indywidualnie. Bez 
względu na to jaką pełnimy rolę, za-
równo kobiety jak mężczyźni, każdy  
z nas odpowiada za swoje czyny  

i postępowanie, nikt nas nie będzie 
bronił ani nam pomagał, ale również 
nikt nam nie jest w stanie zaszkodzić. 
Na szczęście jest Bóg, który zna nas 
najlepiej i bardzo nas kocha. 

Jola 

Święty Augustyn definiuje wdzięczność jako 
matkę wszystkich cnót. Inni filozofowie podają, że 
jest pamięcią serca, afirmuje dobro i jest drogą do 
szczęścia. Wdzięczność , to bogactwo pojęć i do-
znań, a wyrażanie wdzięczności przynosi chwałę 
Bogu. Jako dowód podaję kilka przykładów z wła-
snego, długiego życia.  

Ponad 50 lat temu, kiedy pełniłam funkcję Opiekunki 
Społecznej pewna biedna, młoda kobieta, matka kilkorga 
dzieci, żona męża z rentą inwalidzką, zwróciła się do mnie z 
prośbą, bym wystarała się jej o jakiś stół, bo dwoje star-
szych dzieci uczęszczało już do szkoły i nie miało na czym 
odrabiać lekcji. Tak się złożyło, że akurat miałam stolik, bez 
którego mogłam się obejść i podarowałam go tej petentce, 
nie chcąc nic w zamian. Jakież było moje zdumienie, kiedy 
w maju tego roku ta kobieta, już staruszka, niewiele młodsza 
ode mnie, zapukała do moich drzwi, wnosząc do mieszkania 
pełną torbę różnych owoców, warzyw, ciastek i cukierków.  
Na wierzchu znajdowała się para wełnianych, ręcznie zro-
bionych na drutach skarpet.  Wręczając mi to wszystko, 
rzekła krótko: - To za ten stolik. Teraz mogę się chociaż tak 
odwdzięczyć  -  Po 50. latach!? 

Minęło też już sporo lat, gdy wstąpiła do mnie starsza 
kobieta z pytaniem, czy mogłaby u mnie poczekać,  aż wró-
ci sąsiadka, której nie zastała, a przyszła ją odwiedzić. Przy-
szła z sąsiedniej wsi. Zgodziłam się i od tego czasu już nie 
do sąsiadki, ale do mnie przychodziła co jakiś czas, by się 
wyżalić  na niewdzięczność swoich 10. dzieci. To nie były 
rozmowy, tylko długie monologi tej kobiety. Przyznam, że 
po kolejnej już wizycie te monologi okazały się bardzo 
nużące, ale mimo to znalazłam czas, by jej wysłuchać i gdy 
przyszła w porze obiadowej, poczęstowałam ją nieraz tale-
rzem zupy, nie licząc na żaden rewanż. Aż pewnego razu 
kobieta wchodząc do mojego domu, miała jakąś wesołą 
minę.  Usiadłszy na krześle, wyciągnęła ze swojej torby 
kilka chusteczek własnoręcznie obrobionych koronkami w 
różnych kolorach. Spytała, czy mi się podobają. Odpowie-
działam zgodnie z prawdą,  że tak i pochwaliłam misterną 
robotę. Wtedy powiedziała, bym wybrała sobie jedną na 
pamiątkę. Wybrałam taką  z koronką białą, a ona z widocz-
ną radością dołożyła mi jeszcze chusteczkę  z koronką żółtą, 
dużo szerszą. Niedługo potem ta starsza pani zginęła pod 
kołami samochodu, a ja nadal cieszę się z posiadania dwóch 
chusteczek z koronkami, co skłania mnie do odmówienia 
chociaż krótkiej modlitwy za zmarłą, która mi te chusteczki 
podarowała z wdzięczności, że ją wysłuchiwałam. 

Na koniec też wspomnienie z przeszłości. Tym razem 
dotyczy to kobiety niepełnosprawnej umysłowo, której zaw-
sze brakowało pieniędzy, bo nie potrafiła nimi gospodaro-
wać. Zważywszy jej ułomność, dawałam jej co miesiąc 
niewielką kwotę, traktując to jako jałmużnę,  nie oczekując,  

 
by kiedyś mi te pieniądze zwróciła. Ale pieniądze wróciły 
do mnie i to stokrotnie pomnożone. Uświadomiłam to sobie 
tego roku, bardzo obfitującego w grzyby. Otóż ta kobieta, 
już też nieżyjąca, w dowód wdzięczności za tę moją jałmuż-
nę przyniosła mi kiedyś pełny woreczek plastikowy dojrza-
łych grzybów przez siebie uzbieranych. Gdy dotarła do 
mnie, z grzybów zrobiła się miazga, której nie dało się spo-
żytkować, bo  grzyby nie były oczyszczone. Nie okazałam 
tej kobiecie jednak niezadowolenia, tylko podziękowałam. 
Po jej odejściu zaniosłam grzyby pod drzewa rosnące na 
mojej posesji w miejscu wilgotnym. Z biegiem lat niewiel-
kie drzewka: sosny, brzozy, wierzby i świerki urosły, two-
rząc malutki lasek, a od kilku lat w lasku rosną nam: praw-
dziwki, koźlaki, maślaki i rydze, na pewno zasiane kilka lat 
wcześniej z woreczka nylonowego. W tym roku zebraliśmy 
już kilka kilogramów tych grzybów. Starczyło nawet na 
obdzielenie sąsiadów i krewnych. A to dzięki temu, że z 
wdzięczności za jałmużnę otrzymałam grzyby nie nadające 
się do zjedzenia. 

Warto więc za każde dobro nam wyświadczone okazać 
wdzięczność, bo przynosi to radość zarówno osobie obda-
rowanej wdzięcznością, jak i nam okazującym tę wdzięcz-
ność, zaś Bogu przynosi chwałę, bo jest dowodem miłości. 
Z długiem wdzięczności  trudno żyć, bo pamięć o nim ciągle 
wraca, jak pamięć o każdym zaciągniętym długu. 

Helena Białecka 

Po prostu - wdzięczność 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 01.02.2015r.          IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Teresa Jaśko, 3 rocznica (Got) 
8.3o 1/+Zenon Sitko, 6 rocznica (Got) 
 2/+Zyta Sojka (Got) 
10.oo  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Henryka Kuli z Bog., z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Paweł Oleś – na pamiątkę urodzin 
 2/+Ernest Kozielski, Marta i Franciszek Szmid,  

Ludwik i Anna Kozielski 
20.3o  

Poniedziałek – 02.02.2015r.                          ŚWIĘTO 
                                                    OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

7.oo +Maria Bober – na pamiątkę urodzin 
10.oo +Emil Romański, 16 rocznica, żona Bronisława (Bog) 
15.3o 1/+Paweł Pierchała, 18 rocznica, żona Otylia (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Zdzisława 

Gaszki, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

17.oo 1/+Jadwiga Kostuś (Bog) 
 2/+Roman Rduch – na pamiątkę urodzin (Got) 

 Wtorek – 03.02.2015r.  

7.oo +Regina Sobala, mąż Konstanty, rodzice (Bog) 
17.oo +Franciszka Muras, 2 mężów, Erwin Jonderko 

 Środa – 04.02.2015r. 

7.oo +Marta Kuczera, 3 rocznica (Bog) 
17.oo +Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina (Bog) 

 Czwartek – 05.02.2015r.                  WSPOMNIENIE 
                                                                                  ŚW. AGATY 

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

17.oo +Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria(Bog) 

 Piątek – 06.02.2015r.    WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA 
                                                              MIKI I TOWARZYSZY  

7.oo Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP 
za grzechy swoje i całego świata, w intencji kapła-
nów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 
NSPJ 

 Sobota – 07.02.2015r.  

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
17.oo +Bronisława Wiechoczek, 1 rocznica  

 Niedziela – 08.02.2015r.      V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Nedelko Smiljonic 
 2/+Tadeusz Żukiewicz 

8.3o +Piotr Smyczek, żona Maria, Bronisław Smołka, 
żona Anna 

10.oo 1/+Ewa Kudyba 
 2/+Wiktor Matuszczyk – od rodzeństwa 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Gertrudy i Bolesława Sobik, z podz. za otrzymane  
łaski z prośbą o dalsze. TD 

2/Do Op. Bożej z okazji  50 rocznicy urodzin Krzysztofa 
Sobika z Gotartowic z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. T.D 

16.oo 1/+Jan Pope – na pamiątkę urodzin i rocznicy śmierci 
 2/+Łucja Rojek, 30 dzień po śmierci 
20.3o  

 Poniedziałek – 09.02.2015r.  

7.oo +Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Marta i 
Paweł Gonsior (Bog) 

17.oo +Marian Jurczyk, Paweł Sobik ( Bog) 

 Wtorek – 10.02.2015r.                      WSPOMNIENIE 
                                                                      ŚW. SCHLASTYKI 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Wojciecha Araszczuka, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Eugeniusz Godlewski, 1 rocznica 
2/+Ryszard Buchalik, 6 rocznica (Bog) 

 Środa – 11.02.2015r.  

7.oo +Franciszek Dziwoki – na pamiątkę urodzin 
17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Bernadety  

i Piotra Dyla, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

 Czwartek – 12.02.2015r.  

7.oo +Łucja Zniszczoł, 18 rocznica, mąż Paweł, syn Aloj-
zy, 3 zięciów, 3 chrześniaków (Bog) 

17.oo +Marta Mura, 2 mężów Ryszard i Franciszek 

 Piątek – 13.02.2015r. 

7.oo +Alojzy Joszko, 15 rocznica, żona Helena, Alfred 
Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron (Got) 

17.oo 1/+Jerzy Dziwoki (Bog) 
 2/+Bronisława i Ryszard Sobik (Got) 

 Sobota – 14.02.2015r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH  
                                                            CYRYLA I METODEGO 

7.oo +Maria Przeliorz, mąż Jan, rodziców z obu stron 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Anieli Sobik z Boguszowic, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 16 rocznica, mąż Roman, 
rodziców, teściów  

 2/+Janina i Stanisław Stasiak, syn Marian 

 Niedziela – 15.02.2015r.     VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo  
8.3o 1/+Andrzej Skrzypiec, rodzice Janina i Joachim, brat 

Stefan, Kunegunda Zawadzka, rodzice Teofil i Al-
bertyna (Rasz) 
2/+Adam Gwizdała, 30-ty dzień 

10.oo 1/+Emilia Kuś, 32 rocznica, mąż Karol, syn Edward 
 2/+Klara Hartman, 4 rocznica, mąż Stanisław, Maria 

i Jan Zmarzły 
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11.3o +Anna Adamska, rodzice, rodzeństwo, pokrewień-
stwo Adamski, Budny (Bog) 

14.15 Chrzty i roczki: Hanna Zemlok, Kajetan Bennek, 
Wojciech Grębicki, Zofia Żymełka 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Katarzyny 
Bedka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  

20.3o  

 Poniedziałek – 16.02.2015r.  

7.oo 1/+ks. Józef Zuber – w rocznicę śmierci 
 2/+Stefan Gąsior, 14 rocznica, rodzice Antoni i Zofia 

Gąsior, Józef i Klaudia Kuczera (Bog) 
17.oo 1/+Bolesław Kluger, 1 rocznica (Got) 
 2/+Anna Berger, 1 rocznica 

 Wtorek – 17.02.2015r.  

7.oo +Urszula Oleś (Got) 
17.oo 1/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków 
 2/+Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu 

stron, zięć Bolesław (Got) 

 Środa – 18.02.2015r.              ŚRODA POPIELCOWA 

7.oo  
10.oo  
15.3o 1/+Maria Winkler, Genowefa i Stanisław Wądołow-

scy, rodzice z obu stron (Bog) 
2/+Bogdan Karolczak, 6 roczn. 

17.oo 1/+Barbara Cichy, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Róża Korduła – na pamiątkę urodzin, mąż Jan 

 Czwartek – 19. 02.2015r.  

7.oo 1/+Jan Wencka, rodzice Leon i Maria, 2 braci, bra-
towa, Antonina i Antoni Gasiewicz, syn Józef  

 2/+Justyn Zieleźny, matka Waleska (Got) 
17.oo 1/+Stanisław Hein – na pamiątkę urodzin 
 2/+Regina Merkel, mąż Zygfryd (Bog) 
 3/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina (Bog) 

 Piątek – 20.02.2015r.  

7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Rajmund Brząkalik, 5 rocznica 

+Edward Sztajer, żona Maria, synowie Ryszard  
i Alojzy z żoną 
+Ryszard Lachowski, 9 rocznica 
+Apolonia Łaszczewska – na pamiątkę imienin, mąż 
Stanisław, Zygfryd Zając, żona Gertruda, za zmar-
łych z rodziców, dziadków z obu stron, za zmarłych z 
rodziny Łaszczewski, Zając, Świder, Godzina, No-
wicki, za zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów, zna-
jomych 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Celina Szymura 
+Ewald Buchalik, syn Marian, rodziców z obu stron 
+Urszula Oleś, rodzice Stefania i Roman, Józef Oleś 
+Stanisław Szymura, rodzice Gertruda i Walenty, Jó-
zef Przeliorz 
+Leon Kucharczyk, Ludwik Kucharczyk, żona Elż-
bieta, Emil Kempy, żona Gertruda, syn Osfald, córka 
Albertyna i Gertruda 
+Wincenty Kula, 2 żony, rodziców 
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, Anastazja żona 

+Ema Klimek, mąż Florian, synowie Erwin i Longin, 
wnuk Czesław, Waleska Dziwoki, mąż Robert (Bog) 
+Bronisława Janowicz, 14 rocznica, mąż Zygmunt, 
rodzice z obu stron, Walter Matuszczyk, Zofia Gar-
bocz (Bog) 
+Eugenia Zimończyk, Kornelia Sikora – od kolegów 
i koleżanek z klasy 
+Zofia Culic, 15 rocznica (Bog) 
+Józef Raczkowski, 16 rocznica (Bog) 
+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec, 
Florian Kukla, żona Maria, 4 córki, syn, rodzice  
z obu stron, Eulalia Urban 
+Anna i Robert Gembalczyk, Brunon Szymura,  
rodziców z obu stron 
+Zygmunt Torbicki, rodzice Jan i Leokadia, Helena  
i Kazimierz Szweda, Rufin Kula, 2 żony 
+Jerzy Jurczyk – od sąsiadów 
+Małgorzata Szendzielorz, mąż Roman, rodzice 
+Zygmunt Konsek, na pamiątkę urodzin, Roman 
Konsek, żona Łucja (Got) 
+Danuta Kania – na pamiątkę urodzin (Bog) 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, córka Zofia zięć 
Brunon, dusze w czyśćcu 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk (Bog) 
+Regina Skiba, 10 roczn. mąż Leopold, rodzice z obu 
stron, zięć Oskar i Ernest, pokrew. Dusze w czyśćcu 
cierpiące 
+Eugenia Rojek, synowa Gabriela, Jan Zając, 2 żony, 
Ludwik Rojek, 2 żony, syn Józef, Emanuel Konsek, 
żona Stefania 
+Władysław Sudacki, Mirosław Maciończyk, Stani-
sława i Edward Cygan, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Ryszard Zieliński- na pamiątkę 65 urodzin 
+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz 
+Regina Wycisło, mąż Jan, córki Teresa i Edeltrauda 
+Wincenty Kula, 2 żony(Got) 

 Sobota – 21.02.2015r.  

7.oo +Jan Fojcik, 11 roczn. 
17.oo 1/+Jan Mura, żona Helena (Rasz) 
 2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław (Got) 
 3/+Irena i Jan Dziurok (Bog) 

 Niedziela – 22.02.2015r.                       I NIEDZIELA 
                                                                 WIELKIEGO POSTU 

7.oo  
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Kazimierza Jasko, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

10.oo +Sabina Jurczyk – na pamiątkę urodzin  
11.3o 1/+Rufin Gawlik, Jadwiga i Ludwik Gawlik, Marta  

i Henryk Szweda, Piotr Szymiczek 
 2/+Bolesław Słowik, rodzice z obu stron, szwagro-

wie Wiesław Kozak i Ludwik Balcerek 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Grażyny i Mirosława Michalczyk, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o  

 Poniedziałek – 23. 02.2015r.  

7.oo +Roman Kuśka, syn Henryk, zięć Jerzy Gruszczyński 
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17.oo 1/+Helena Zniszczoł, mąż Alojzy, syn Roman (Bog) 
 2/+Marian Dronszczyk, 2 rocznica (Bog) 

 Wtorek – 24.02.2015r.  

7.oo +Franciszka Karwot, mąż Edward, rodziców z obu 
stron 

17.oo 1/Józef i Maria Mura, syn Metody, 2 zięciów 
 2/ 

 Środa – 25.02.2015r.  

7.oo +Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo, 
Helena Fudala, pokrewieństwo (Bog) 

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

ka, żona Marta, Franciszek Zimończyk, żona Karoli-
na (Bog) 

 Czwartek – 26.02.2015r.  

7.oo 1/+Andrzej Motyka, ojciec Bronisław 
 2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i Franci-

szek synowie, 4 wnuków 
17.oo 1/+Stanisław Sobik, zięć Jan Oleś 
 2/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 3/+Felicyta Oleś – w rocznicę śmierci (Bog) 

 Piątek – 27.02.2015r. 

7.oo 1/Za Żywych członków Różańca 
 2/+Jadwiga Romańska, mąż Rajmund, rodzice z obu 

stron 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Barbara Mura, 1 rocznica 

 Sobota – 28.02.2015r.  

7.oo  
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Anny Bąk, córki Aleksandry, syna Marka, wnuczek 
Natalii i Teresy, zięcia Wojciecha z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji całej ro-
dziny. TD 

17.oo 1/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice z obu stron 
 2/+Alojzy Juraszczyk, 7 rocznica 
 3/+Alojzy i Elżbieta Karwot, syn Bolesław 

 Niedziela – 01.03.2015r.                      II NIEDZIELA 
                                                                 WIELKIEGO POSTU 

7.oo +Matylda Malina, mąż Walenty 
8.3o 1/+Kazimierz Janiczek (Rasz) 
 2/+Daniela Kuczera – na pamiątkę urodzin (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Agaty Kuśka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

11.3o +Ks. Stanisław Garbocz, 2 rocznica, rodzice 
16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni, Franciszka 

Matuszczyk (Bog) 
 2/+Jan Nogły (Bog) 
20.3o  

 Poniedziałek – 02.03.2015r.  

7.oo +Alfred Klejnot, 6 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Alojzy Maroszek, rodzice Adolf i Marta, brat 

Reinhold, żona Róża (Bog) 
 2/+Helena i Józef Pawliczek, rodzice z obu stron 

 Wtorek – 03.03.2015r. 

7.oo +Emil Karwot (Bog) 
17.oo 1/+Alojz Gorol 
 2/+Paweł Woźniok, 3 rocznica 

 Środa – 04.03.2015r.      ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
                                                                            KRÓLEWICZA 

7.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-
go dla śp. Kazimierza Słapy – na pamiątkę imienin 

 2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodzice z obu 
stron (Bog) 

17.oo 1/+Marek Karpiński, 1 rocznica 
 2/+Alojzy Karwot, 4 rocznica 

 Czwartek – 05.03.2015r. 

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/+Karol Hajzyk, dziadków z obu stron (Bog) 
 3/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Jana Zaleśkiewicz, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

17.oo 1/+Paweł Adamczyk, 1 rocznica 
2/+Mieczysław Gamoń – 30-ty dzień, rodzice Emil  
i Anna, rodzeństwo(Bog) 

 Piątek – 06.03.2015r.  

7.oo 1/+Alojzy Sobik, 34 rocznica, żona Janina, Leon 
Sobik, Alojzy i Anna Sobik (Bog) 

 2/+Gertruda Piontek, mąż Józef, zaginiona córka 
Helena, 2 synów, synowa Renata (Bog) 

17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 

 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 Sobota – 07.03.2015r.  

7.oo 1/Za parafian 
 2/+Berta Waliczek, mąż Józef, Arkadiusz Olma 
17.oo 1/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 

rodziców, Roman i Małgorzata Zimończyk 
 2/+Gerard i Eugenia Zimończyk, Paweł i Stefania 

Smyczek(Bog) 
3/+Anna Mura, 10 roczn., mąż Wincenty 

 Niedziela – 08.03.2015r.                    III NIEDZIELA 
                                                                WIELKIEGO POSTU 

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska 
8.3o 1/+Alfred Dziwoki, 3 rocznica 
 2/+Regina Mura, mąż Franciszek, córka Dorota, Piotr 

i Maria Rojek 
10.oo 1/+Józef Buchalik, 6 rocznica 
 2/+Regina Piskadło, mąż Bolesław 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Piotra Andreczko, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. TD 

16.oo  
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Urszuli Hu-

lim, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
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Poniedziałek – 09.03.2015r.  

7.oo +Piotr Grolik, rodzice (Bog) 
17.oo 1/+Helena Musiolik – od wnuków (Bog) 
 2/+Maria i Alojzy Buchalik, Berta Buchalik, mąż 

Franciszek (Bog) 

 Wtorek – 10.03.2015r.  

7.oo  
17.oo 1/+Robert Pierchała, żona Maria, synowa Maria 

(Bog) 
 2/+Gertruda i Herman Niemczyk, rodziców z obu 

stron, Anna i Wacław Świątek (Bog) 

 Środa – 11.03.2015r.  

7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Franci-
szek i Helena Lubczyk (Bog) 

 2/+Stefania Przelazły, Wacław mąż, córki Janina  
i Wacława, syn Kazimierz 

17.oo 1/+Jerzy Przeliorz (Bog) 
 2/+Stefania Klimosz, Lidia i Bonawentura Klimosz, 

synowie Stanisław i Bronisław   

 Czwartek – 12.03.2015r.  

7.oo Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodzice z obu stron 
(Bog) 

 2/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty 

17.oo 1/Urodziny ks. Marka 
 2/+Erwin Oleś, 19 rocznica, rodziców Antoni, Ja-

dwiga, Konstanty, Anna Buchalik, syn Alfred (Bog) 

 Piątek – 13.03.2015r.  

7.oo 1/+Berta i Czesław Podleśny (Got) 
 2/+Elżbieta Liszka (Got) 
17.oo 1/+Regina Merkel (Bog) 
 2/+Janina Ruś, 9 rocznica, mąż Władysław, teść 

Józef, żona Maria (Bog) 
 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy uro-

dzin Teresy Kaczmarczyk, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze. TD – od wnuków 

 Sobota – 14.03.2015r.  

7.oo 1/+Władysław Koziołek, rodziców (Bog) 
 2/+Joachim Pawlak, 30 rocznica, Bronisława Pawlak 

(Bog) 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Janiny Maroszek z Boguszowic, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

17.oo 1/+Zbigniew Woźniak, 12 rocznica 
 2/+Maria i Józef Wielgocki (Bog) 

 Niedziela –  15.03.2015r.                    IV NIEDZIELA 
                                                                 WIELKIEGO POSTU 

7.oo  
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus, rodzice, teściowie, pokrewień-

stwo (Got) 
 2/+Krystyna Zniszczoł, 21 rocznica (Bog) 
10.oo  
11.3o  
14.15 Chrzty i roczki:  
16.oo 1/+Józef Frelich – na pamiątkę urodzin i imienin 
 2/+Stefan Adamowicz – na pamiątkę urodzin (Got) 

20.3o  

 Poniedziałek – 16.03.2015r. 

7.oo +Józef Kaczmarczyk, żona Helena, syn Andrzej 
17.oo 1/+Franciszek Dziwoki, 1 rocznica 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, dwaj 

synowie Alojzy i Szymon, Józef Herman (Bog) 

 Wtorek – 17.03.2015r.  

7.oo 1/+Roman Orszulik, 3 rocznica (Bog) 
 2/+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, syn Jan (Bog) 
17.oo 1/+Florentyna Hajnisz, 15 rocznica, mąż Józef,  

Anastazja Jurczyk, mąż Jan (Got) 
 2/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Klara i Eryk 

Wyrobek (Bog) 

 Środa – 18.03.2015r.  

7.oo 1/+Siostra Róża Sebastiana  Kuczera, 2 rocznica, 
rodziców (Bog) 

 2/+Rufin Karwot, Anna żona, synowie Engelbert  
i Franciszek, wnuk Adam, rodziców z obu stron  

17.oo 1/+Marta Bernacka, 1 rocznica 
 2/+Wiesław Osiak, matka Bronisława – na pamiątkę 

urodzin 

 Czwartek – 19.03.2015r.                  UROCZYSTOŚĆ  
                                         ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

7.oo 1/+Józef Kula, żona Marta 
 2/+Józef Szymura, 2 żony 
 3/+ks. Józef Zuber – z okazji imienin 
17.oo 1/+Alojzy Pawela, 1 rocznica 
 2/+Elżbieta Pawela, 1 rocznica 

 Piątek – 20.03.2015r.    

7.oo +Krystyna Sobik, 6 rocznica (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Alojzy Tudzież, żona Waleria, Aureliusz Procek, 

żona Małgorzata, synowie Joachim i Andrzej 
+Łucja Raszka, mąż Józef, zięć Roman rodzice,  
rodzeństwo, pokrewieństwo z obu stron 
+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, synowie Józef  
i Marian, córka Władysława, zięć Edward, rodzice  
i pokrewieństwo 
+Maksymilian Szlezinger, żona Anna, 5 synów,  
2 córki, 2 zięciów, rodzice, pokrewieństwo 
+Wiktor Szier, żona Zofia, rodzice z obu stron 
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, Alojzy 
Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy, Alojzy Kula, 
syn Henryk 
+Leszek Gomółka 
+Stanisław i Gertruda Palarz, rodzice z obu stron, 
Marta i Monika Konsek 
+Gabriela Piechaczek (Got) 
+Maksymilian Romański, 2 żony Waleska i Maria, 
syn Rajmund, synowa Jadwiga 
+Alfred Piecha, rodziców i teściów 
+Zygfryd Zając – na pamiątkę urodzin, żona Gertru-
da, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, rodziców, 
dziadków z obu stron, za zmarłych z rodziny Łasz-
czewski, Zając, Świder, Lisiak, za zmarłych z po-
krewieństwa, za zmarłych sąsiadów 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona 
Krystyna, Zofia Tudzież, mąż Paweł (Got) 
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+Wiesław Kachniarz, rodzice, Anna Konsek, mąż 
Konrad, 2 synów, 2 córki, zięć Henryk, Zofia Racułt 
(Rasz) 
+Herbert i Waleska Dawia, syn Alojzy, rodzice z obu 
stron 
+Józef Niesporek – na pamiątkę urodzin (Bog) 
+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz,  
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, 
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu  
+Jadwiga Konsek, mąż Józef, syn Stanisław, córka 
Kornelia (Bog) 
+Kornelia Sikora – na pamiątkę urodzin od siostry 
Teresy (Bog) 
+Jan Bogaczek, żona Gertruda, synowie Alojzy, Cze-
sław, Bolesław, Roman, synowa Helena, zięć Zyg-
munt 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta 
i Karol Kolarczyk, rodzice z obu stron, dusze w 
czyśćcu 
+Kazimierz Gierłowski, brat Bronisław, żona Irena, 
rodzice, Marianna Gierłowska, mąż Józef, Stefania 
Hałaj, Roman Skrzypacz, Maria Motyka, mąż Paweł 
(Bog) 
+Agnieszka Kuczera – na pamiątkę urodzin 
+Konstantyna i Roman Smyczek, rodzice z obu 
stron, Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna (Kop) 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa, syn Wiesław, 2 zięciów, Ewald Paszenda, Le-
okadia Wróbel 
+Marian Kurasz, 2 roczn. 
+Klaudia Wiśniewska, mąż Edward, rodzice z obu 
stron (Got) 

 Sobota – 21.03.2015r.  

7.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów,  
2 synowe 

 2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, rodziców z obu stron, 
Gertruda Szweda, mąż Roman, rodziców z obu stron 

17.oo 1/+Irena Dziurok, 3 rocznica (Bog) 
 2/+Edward Motyka – na pamiątkę urodzin (Got) 
 3/+Bronisława Benisz 

 Niedziela – 22.03.2015r.                      V NIEDZIELA 
                                                                 WIELKIEGO POSTU 

7.oo  
8.3o  
10.oo +Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, za 

zmarłych z rodziny Korduła i Budny (Bog) 
11.3o +Tomasz Winiarski – od chrzestnych 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Haliny i Zygmunta Waleczek oraz z okazji urodzin 
Zygmunta, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

16.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, 2 rocznica 
 2/+Czesław Mura, 35 rocznica 
20.3o  

 Poniedziałek – 23.03.2015r.  

7.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena (Bog) 

2/+Leopoldyna i Franciszek Sojka, 2 synów, Marta 
Gajda, Kazimierz Pierchała, Alfons i Maria Sojka, 
Antoni i Gertruda Niesłańczyk, córka Helena, syn 
Walenty(Got) 

17.oo 1/+Ewa Sobik, 1 rocznica 
 2/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam Dzie-

dzic, Maria żona 

 Wtorek – 24.03.2015r. 

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

Kuczera, 3 synów (Rasz) 
17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy uro-

dzin Pawła Burdy o Dary Ducha Świętego 
 2/+Alojzy Kirsek 

 Środa  - 25.03.2015r.                        UROCZYSTOŚĆ 
                                              ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Anna Masłowska, 3 rocznica, ojciec Alfred (Bog) 
17.oo 1/+Otylia Pierchała, 12 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Dawida Koziołek, z podz. za otrzymane łaski z proś-
ba o dalsze 

 Czwartek – 26. 03.2015r. 

7.oo 1/+Józef Dziwok, żona Marta (Bog) 
 2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Marta Motyka, 

Adolf Ośliźlok, rodzice Zofia i Józef, dziadków, du-
sze w czyśćcu 

17.oo 1/+Marta Korduła, mąż Robert, 2 synów 
 2/+Alfred Winkler (Bog) 
 3/+Kornelia Sikora – od kolegów i koleżanek z klasy 

 Piątek – 27.03.2015r. 

7.oo 1/+Za członków Różańca 
 2/+Franciszka Sobik 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Mieczysława Ogaza, 1 rocznica 

 Sobota – 28.03.2015r. 

7.oo 1/+Teodor Kempy, żona Franciszka, rodziców z obu 
stron, Agnieszka i Stanisław Dziuba (Got) 

 2/+Wioleta Malina – na pamiątkę 50 urodzin 
17.oo 1/+Danilkiewicz Bogumił, 1 rocznica 
 2/+Czesław Skopek, 1 roczn. 

 Niedziela – 29.03.2015r.       NIEDZIELA PALMOWA 
7.oo  
8.3o +Helena Kula – w rocznicę śmierci, mąż Alfred 

(Bog) 
10.oo +Jerzy Stiel (Got) 
11.3o +Brunon Konsek, 21 rocznica, żona Otylia 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Jacka Widery, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

16.oo 1/+Józef Pustołka 
 2/+Ewa Pustułka, Werner Węgrzyk 
20.3o  

 Poniedziałek – 30.03.2015r. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 
 2/+Maria Bober 
17.oo 1/+Henryk Oleś, 1 rocznica 
 2/+Ryszard Szewczyk, 2 rocznica 
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 Wtorek – 31.03.2015r. 

7.oo 1/+Krystyna Dziwoki, 8 rocznica (Bog) 
 2/+Franciszek Motyka, 10 rocznica 
17.oo 1/+Anna Szotek, 9 rocznica, mąż Aleksander, syn 

Antoni, zięć Ryszard (Bog) 
 2/+Bronisława Romańska, mąż Emil, Marta i Antoni 

Gembalczyk (Bog) 

 Środa – 01.04.2015r.  

7.oo +Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
17.oo 1/+Franciszek Słota, 1 rocznica 
 2/+Eleonora Dziwoki, 7 rocznica, mąż Alojzy (Got) 

 Czwartek – 02.04.2015r.          WIELKI CZWARTEK 

17.oo 1/ Za Parafian 
 2/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

 3/ Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpaste-
rzy naszej parafii – Świecka Rodzina Franciszkańska 

 Piątek – 03.04.2015r.             WIELKI PIĄTEK MĘKI 
                                                                                     PAŃSKIEJ 

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonia Wielkiego Piątku 

 Sobota – 04. 04.2015r.                  WIELKA SOBOTA 

20.oo Ceremonia Wielkiej Soboty 

 Niedziela – 05.04.2015r.                         NIEDZIELA 
                                ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.oo Za Parafian 
8.3o +ks. Józef Zuber – od członków Żywego Różańca 
10.oo +Helena Kuczera (Rasz) 
11.3o 1/+Stanisław Smołka, Józef Smołka, Mieczysław 

Zduński 
2/+Jan Masłowski 

16.oo +Dorota Jurczyk, mąż Walenty, Anastazja Kluger 
(Got) 

20.3o  

 Poniedziałek – 06.04.2015r.            PONIEDZIAŁEK 
                                                                         WIELKANOCNY 

7.oo Za parafian 
8.3o +Maria Zimnol, 2 rocznica 
10.oo +Genowefa Sobik (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Bożeny i Stanisława Talik, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD – od dzieci i wnuków 

16.oo 1/+Kazimierz Kozik, 5 rocznica, wnuk Andrzej, 
rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, Ewa 
Liszka (Got) 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Sylwii 
Maruszczyk z Boguszowic, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośba o dalsze. TD 

20.3o  

 Wtorek – 07.04.2015r. 

7.oo 1/+Eryk Zimończyk, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Helena Musiolik (Bog) 
17.oo 1/+Franciszek Wesoły, żona Regina 
 2/+Stefan Brzęczek, 16 rocznica, rodzice z obu stron 

(Bog) 

 Środa – 08.04.2015r. 

7.oo 1/+Franciszka Zimończyk, mąż Paweł 
 2/+Sylwia Szymura – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Adelajda Kuna, Wanda i Stanisław Kuna, syn 

Józef (Bog) 
 2/+Alojzy Motyka, w rocznicę śmierci, Wiktor  

Papierok 

 Czwartek – 09.04.2015r. 

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

17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek (Bog) 
 2/+Ryszard Piechaczek 
 3/+Ryszard Wałach 

 Piątek – 10.04.2015r. 

7.oo 1/+Zofia Oślizlok, 16 rocznica, mąż Herman 
 2/+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, 

dziadków, Florian Skrobol, żona Helena, rodziców  
z obu stron (Bog) 

17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan – na pa-
miątkę urodzin (Bog) 

 2/+Regina Merkel (Bog) 
 3/+Gertruda Weinert, 20 rocznica 

 Sobota – 11.04.2015r. 

7.oo +Alojzy Orszulik, żona Marta, syn Zygmunt, Łucjan 
Bombik (Got) 

12.oo Ślub: Angelika Wójcik – Sebastian Sobik 
14.oo Ślub: Małgorzata Frączek – Grzegorz Jasiński 
17.oo 1/+Czesław Dombek (Got) 
 2/+Maria Nikel, mąż Ryszard (Got) 
 3/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz) 

  Niedziela – 12.04.2015r.                        NIEDZIELA 
                                                        MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.oo Do Bożego Miłosierdzia – w intencji Raszowca 
8.3o 1/+Ernest Bulanda, brat Józef (Bog) 
 2/+Alfred Dziwoki – na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Marta Zniszczoł, 4 rocznica 
 2/+Alina Jendrichowska  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Elżbiety Oleś, z prośbą o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla dzieci z rodzinami. 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Łucji Stolorz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

16.oo +Henryk i Helena Wita, Anna Tomecka, Maria  
i Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż Paweł  

20.3o   
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Julia Niemyjska, Milena Duczmal, Julian Dzikowski, Dawid 
Juraszczyk, Maja Popiełek, Franciszek Migas, Weronika 
Bąk, Lena Kula, Oskar Dyduch, Maja Majek, Maximilian 
Haponik, Michał Ignac, Filip Buchalik, Natalia Stajer, Jan 
Zakrzewski, Jessica Urbaniec, Franciszek Szymura, Hugo 
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Wnuk, Natalia Reetz, Daniel Konsek, Zofia Płaczek, Henryk 
Bania, Lena Kobus, Adam Dziubak, Szymon Grzelak   

Śluby: 

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

Pogrzeby: 

Łepek Stanisław 26.10.1950 – 07.11.2014 
Jurczyk Jerzy  10.06.1938 – 11.11.2014 
Smaza Mieczysław 10.12.1954 – 13.11.2014 
Jadwiga Rojek 02.10.1926 – 15.11.2014 
Marczyk Zofia 18.12.1927 – 18.11.2014 
Kuś Helena  28.06.1932 – 21.11.2014 
Sikora Korneli 27.03.1948 – 01.12.2014 
Grobelny Kazimierz 29.11.1929 – 03.12.2014 
Wencka Mateusz 04.12.2014 – 04.12.2014 
Węgrzyk Mariusz 26.04.1973 – 04.12.2014 
Papierok Andrzej 16.09.1946 – 09.12.2014 
Stępień Zdzisław 12.07.1943 – 18.12.2014 
Sobik Krystyna 05.12.1958 – 20.12.2014 
Matuszczyk Wiktor 10.06.1943 – 25.12.2014 
Wasilewska Anna 30.06.1933 – 25.12.2014 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Luty 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, 
mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się 
rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie 
chrześcijańskiej. 
 
Marzec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący bada-
nia naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu 
dobru człowieka. 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uznawany 
był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.  

Kwiecień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat 
stworzony i strzec go jako dar Boży. 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześci-
janie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego 
Pana i solidarność całego Kościoła. 

 

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 12 kwietnia 2015 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2015 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 
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Święto patronalne  
Dzieci Maryi 

Tradycyjnie 8 grudnia w Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP wspólnota Dzieci Maryi 
obchodziła swoje patronalne święto. Po Mszy 
św. o godz. 17.oo, podczas której dzieci przy-
jęły Cudowne Medaliki miało miejsce spotka-
nie dzieci i ich rodzin w salce na probostwie. 

Jasełka  
w Zespole Szkół nr 6 

O jasełkach wystawianych tradycyjnie w okresie 
przedświątecznym w Zespole Szkół nr 6 w Bo-
guszowicach 

— czytaj str. 20  

 

 

 
.  

 
.  
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Pasterka 2014 
 
Tradycyjnie w czasie pasterki ks. Proboszcz 
poświęcił szopkę w naszym kościele, zaś po 
Eucharystii na placu kościelnym harcerze pra-
szali do dzielenia się opłatkiem, na kubek gorą-
cej herbaty oraz do wspólnego kolędowania.  

Skauci Europy w Boguszowicach 

W sobotę 3 stycznia swoje spotkanie w naszej parafii 
mieli Skauci Europy. 

Święto św. Młodzianków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

 
.  

W tym roku w niedzielę 28 grudnia przypadło Święto 
św. Młodzianków. Z tej okazji po Mszach św. 
wszystkie obecne w świątyni dzieci otrzymały indy-
widualne błogosławieństwo. 

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

 
 

 

 

 

 
Grupa Biblijna 

. 

 

 
Wspólnota Żywego Różańca 

 
Ruch Rodzin Szensztackich 

  
Straż Honorowa NSPJ 

.  

 
Świecka Rodzina Franciszkańska 

.  

 
Ruch Światło - Życie 
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Wigilijka w ochronce 
parafialnej 

 
Jak co roku nasz zespół charytatywny przy-
gotował na Starej Farze wigilijkę dla osób 
korzystających z naszej parafialnej ochronki. 

— czytaj str. 14   

Koncert kolędowy chóru  
„Cor Jesu” 

W niedzielę 11 stycznia z koncertem kolędowym w naszej 
świątyni wystąpił parafialny chór „Cor Jesu”. 
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