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„Zmartwychwstał Pan prawdziwie, wśród wyznawców swoich żyje, Alleluja!”

Święto Bożego
Miłosierdzia
Niech świętowanie dzisiejszej
niedzieli umocni nasze serca Bożą
łaską, abyśmy szczególnie teraz,
w tych trudnych czasach, przez
modlitwę wypraszali miłosierdzie
dla nas i świata całego.

I Komunia św.
Do I Komunii św. dzieci naszej
parafii przystąpią w niedzielę
3 maja podczas Mszy św.
o godz. 11.15. Wspierajmy te
dzieci oraz ich rodziców naszą
modlitwą wypraszając dla nich
potrzebne łaski.

Jubileusz poświęcenia
Kościoła
Wdzięczni Panu Bogu za 80 lat istnienia naszego kościoła obchodzimy
w tym roku uroczystości jubileuszowe. Szerzej o tych uroczystościach
piszemy w „Słowie Proboszcza”
— czytaj str. 5
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Rekolekcje Wielkopostne
Od soboty 14-go do środy 18-go marca przeżywaliśmy w tym roku parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Z racji Roku Życia Konsekrowanego poprowadził je o. Gilbert – franciszkanin.

Konferencja „stanowa” dla mężczyzn.

Konferencja „stanowa” dla kobiet.

Spotkanie z młodzieżą.

Droga Krzyżowa ulicami Boguszowic w ramach rekolekcji.
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Rekolekcje dla gimnazjum
W dniach 16 – 18.03 swoje Rekolekcje Wielkopostne przeżywała młodzież z Gimnazjum nr 7
w Rybniku, które poprowadził o. Gilbert.

Spotkania
rekolekcyjne
swoim śpiewem, tak jak
w ubiegłym
roku ubogacał duet widoczny na
zdjęciu obok.

Rekolekcje w ZS nr 6
W dniach 16 – 18 marca w Zespole Szkół nr 6
w Rybniku – Boguszowicach odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku poprowadził je
ks. Rafał Mandel z parafii MB Bolesnej w Mysłowicach.
— czytaj str. 16

Rekolekcje w SP 20
W tym samym terminie, tj. w dniach 16 – 18.03
miały miejsce spotkania rekolekcyjne w Szkole
Podstawowej nr 20 w Gotartowicach. Również poprowadził je ks. Rafał Mandel, a ich tematem przewodnim było „Jak zostać świętym?”

Spotkanie z chorymi
Tradycyjnie w ramach Rekolekcji Wielkopostnych
17 marca osoby chore i w podeszłym wieku miały
okazję uczestniczyć we Mszy św. Po nabożeństwie
w kościele zaproszono wszystkich na wspólny posiłek do Domu Parafialnego. Tym wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie – szczególnie
Cukierni Król-Dronszczyk oraz Pani Danucie
Potrawa składamy serdeczne Bóg zapłać!
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Wycieczka ministrantów
Podczas ferii zimowych, w
środę 4 lutego nasi ministranci
wraz z opiekunami udali się na
wycieczkę w Beskidy.

Dekanalny Dzień
Skupienia ministrantów
21 marca br. w naszej parafii miał miejsce III Wiekopostny Dzień Skupienia dla Ministrantów dekanatu Boguszowice.
— czytaj str. 14

Co słychać w Przedszkolu
nr 22 w Gotartowicach?
O konkursach organizowanych przez przedszkole
w Gotartowicach
— czytaj str. 18

Na zdjęciu obok:
zwycięzcy konkursu na „Baranka
Wielkanocnego”
oraz nagrodzone
prace
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Jezus zmartwychwstał i żyje! W duchu tej prawdy przychodzi nam przeżywać
kolejny okres liturgiczny. Niech moc płynąca z faktu Pustego Grobu pomaga nam
podejmować trudy i obowiązki każdego
dnia. Nasze krzyże przeżywać w Duchu
Bożym i odnajdywać radość w małych
rzeczach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim
zaangażowanym w nasze Triduum Paschalne, w jego pięknie przygotowaną liturgię, a wszystkim wiernym za świadectwo wiary poprzez liczny udział w sakramentach świętych.
Święta były okazją do małej przerwy w naszych poczynaniach gospodarczych, które przeprowadzamy ostatnio na kilku frontach. Jeszcze w
miesiącu lutym byliśmy zmuszeni rozpocząć modernizację ogrzewania na naszych starych obiektach parafialnych, czyli na Starej Farze i w Starym Domu Parafialnym. Rozpoczęliśmy od usunięcia starego pieca centralnego ogrzewania, który
zaczął powoli ciec. Na jego miejsce został zainstalowany nowy, o dużej mocy piec z podajnikiem
i aparaturą akumulatorową na wypadek braku
prądu, przystosowany również do podłączenia ze
Starym Domem Parafialnym. Zadania tego podjęła się firma pana Kurpanika ze Szczejkowic.
Jest to system, który wprowadziliśmy już parę lat
temu pomiędzy kotłownią Kościoła, a Nowym
Domem Parafialnym. Dwóch palaczy - na zmianę
– obsługuje kotłownię kościelną ogrzewającą
jednocześnie Dom Parafialny. Kotłownia gazowa
ma charakter rezerwowy i wykorzystana jest
chwilowo wiosną i jesienią, a poza okresem
grzewczym jest źródłem gorącej wody w łazienkach na probostwie.
Rozpoczęły się również
prace wykopowe związane z podłączeniem
Starego Domu Parafialnego do nowego
pieca na Starej Farze.
W miesiącu marcu
dzięki zaangażowaniu
pana Huberta i kilku
zmobilizowanych przez
niego osób kontynuoPrzebudowa kanalizacji

Betonowanie nowych schodów od strony południowej

waliśmy prace dotyczące wyburzenia kolejnych
starych schodów od południowej strony kościoła i wybudowaniu nowych. Prace te związane
były również z przebudową i zainstalowaniem
nowych rur i studzienek w kanalizacji wody deszczowej przy kościele. W pracach tych brali udział
w zależności od potrzeby panowie: wspomniany
Hubert Figas oraz panowie Zającowie - Damian, Piotr i Robert, Zimnol Jan, Michałowicz
Wiesław i Bogusław, a także Tarnowski Adam.
Wywozem gruzu po wyburzeniu schodów zajął
się pan Tomasz Buchalik, a wywozem ziemi
koparką – pan Gawęda Janusz. Wyżej wymienione prace nadzorował mgr inż. Józef Joszko.
W tym samym czasie podjęliśmy częściowe
sprzątanie i malowanie na biało dolnych pomieszczeń Domu Parafialnego. Dotyczy to między innymi garaży, kotłowni gazowej, pralni
i innych pomieszczeń gospodarczych oraz korytarzy i dolnej klatki schodowej. Roboty te będą kontynuowane w najbliższych tygodniach. Pracami
tymi zajmują się panowie Śmiatkowie.
Przypominam, że obecny rok to nie tylko rok
jesiennej wizytacji kanonicznej, ale również to 80
rocznica poświęcenia naszego kościoła, która
przypada dokładnie w dniu 26 maja. W tym
dniu odprawimy o godz. 17.oo Mszę św. w naszym kościele, aby modlić się za budowniczych
i uczcić to ważne wydarzenie poświęcenia świątyni w 1935 roku. W piątek 12 czerwca, poprzedzający nasz tegoroczny odpust parafialny
zgromadzimy się jeszcze bardziej gremialnie
niż zwykle na naszym parafialnym cmentarzu,
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by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii pod
przewodnictwem księdza Arcybiskupa Wiktora
Skworca. Już dzisiaj na tą Mszę św. serdecznie
zapraszam.
W roku jubileuszowym dotyczącym naszego
kościoła podjęliśmy inicjatywę gruntownego remontu naszego prezbiterium. Polegał on będzie
na wymianie schodów i popękanej posadzki w
prezbiterium na nową, pokrytą szwedzkim granitem powierzchnię z zachowaniem obecnego
kształtu. Jednocześnie chcemy doprowadzić do
nowej aranżacji prezbiterium dostosowanej do
naszych pięknych neobarokowych ołtarzy. Znani
od wielu lat w naszej archidiecezji artyści z Buczkowic koło Bielska, państwo Ewa i Piotr Kłoskowie pracują nad projektem nowego posoborowego ołtarza, ambonki i sedili dla służby liturgicznej. Prace są na etapie projektów oraz
uzgodnień z Komisją Sztuki Sakralnej w Katowickiej Kurii i podpisywania umów z wykonawcami. Koszt całego przedsięwzięcia może kształtować się w granicach 350- 400 tys. złotych. Aby
ułatwić to zadanie, które jest wezwaniem dla nas
wszystkich przekazałem na konto parafialne środki pieniężne (60 tys. zł.), które otrzymałem w
spadku po zmarłym moim przyjacielu ks. Józefie
Zuberze. Były to jego życiowe oszczędności
w formie obligacji, które zapisał mi w testamencie. Gdyby ks. Józef żył z pewnością odnowa prezbiterium byłaby dla Niego wielką radością.
Aby nie pozostać tylko na zewnętrznej odnowie kościoła do tegoż prezbiterium – jeszcze w
starej formie – zapraszam w najbliższy poniedziałek na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Od kilku już lat w każdy poniedziałek
po wieczornej Mszy św. wierni pozostawali w
kościele by odmówić z kapłanami modlitwę wie-

Na pierwszy rzut oka widać konieczność remontu
naszego prezbiterium

czorną czyli nieszpory. Podobnie jak czwartkową
jutrznię. Tym razem zachęcam wszystkich do
dłuższej modlitwy, na którą składać się będzie
krótka katecheza na bazie Katechizmu Katolickiego, wystawienie Najświętszego Sakramentu na małym ołtarzu, nieszpory i modlitwa
uwielbienia w formie którą nam wskaże Pan
Bóg. Motywem do tej modlitwy jest widoczna dla
kapłana bezradność naszych wiernych wobec pojawiającego się nieraz krzyża o różnym obliczu –
zagubień moralnych, konfliktów, różnego rodzaju
uzależnień, depresji i chorób. Będziemy też prosić
o dar pokoju w kontekście pojawiających się na
świecie znaków czasu. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim za okazywaną życzliwość,
życzenia i wszelki dar materialny składany w
okresie świątecznym. Zachęcając każdego bez
wyjątku do poniedziałkowej modlitwy z serca
błogosławię na to co przed nami.
Szczęść Boże.
Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz

Proboszcz z Ars (35)
Dwie najważniejsze posługi w życiu kapłana to sprawowanie Eucharystii i Sakramentu Pokuty. Czytając ten kolejny rozdział stajemy wobec wielkiej tajemnicy Miłosierdzia Bożego i świadectwa jakie pozostawił nam święty Jan Vianney przez bycie tym szczególnym
spowiednikiem.

PROBOSZCZ Z ARS, JAKO SPOWIEDNIK
c.d.

Pewnego wieczora, w maju 1853 roku, przed kościołem w Ars wysiadły z powozu trzy zakonnice, a z nimi
pewna pani, która świeżo straciła męża. Przybyłe szybkim
krokiem przeszły przez cmentarz kościelny. W tym czasie
ks. Vianney, wyspowiadawszy ostatnią penitentkę, wychodził właśnie z konfesjonału. Kościół opróżniał się. Pani w
grubej żałobie zbliżyła się do Świętego, prosząc go o spowiedź. Święty chętnie zgodził się zaraz wysłuchać jej spowiedzi. - Czy i siostry zechcą udać się do ks. Proboszcza
teraz, dopóki nie jest zajęty? - zapytał ktoś trzech zakonnic.
- Nie - odrzekły - Przyjdziemy jutro. Dziś musimy wyszu-
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kać sobie mieszkanie. - Jutro? - odpowiedziano im. - Jutro
może być niepodobne do dnia dzisiejszego... I rzeczywiście
następnego dnia - opowiada jedna z tych sióstr - był taki
natłok pątników, że do konfesjonału raczej mnie niesiono,
niż sama się przysuwałam! Mogłam się wyspowiadać tylko
dzięki temu, iż ks. Proboszcz - wiedząc, że jestem chora i
kaszlę przeraźliwie - kazał dopuścić mnie poza koleją. Zazwyczaj przy trybunale Pokuty ks. Vianney nikomu nie dawał pierwszeństwa; wyjątek stanowili tylko jego parafianie,
chorzy, osłabieni i osoby, które w żaden sposób czekać nie
mogły. W tych wypadkach kierował się darem intuicji, tak
hojnie udzielonym mu przez Boga. Toteż czynione przez
niego wyjątki nie wywoływały szemrania; a przynajmniej
głośne narzekania cichły, wobec powagi świętego spowiednika. Niech tam sobie szemrzą - mówił kiedyś Święty do
Brata Atanazego, który mu zapewne powtarzał zasłyszane
uwagi penitentów. - Niesłusznie oskarżają mnie o zbytnią
łaskawość dla niektórych pątników. Muszę przecież liczyć
się z trudem, jaki niejedni zadali sobie, by się tu dostać i z
kosztami, na jakie są narażeni. Bywają i tacy, co przychodzą
po kryjomu, i nie chcą być poznani; ci muszą prędko powracać.
Pewna matka szesnaściorga dzieci zdobyła sobie miejsce w szeregu penitentów w pośrodku kościoła. Niespodzianie Święty, wychodząc z konfesjonału, wskazał palcem na
tę osobę i rzekł: Pani spieszno do domu. Proszę zaraz przystąpić do spowiedzi. Około roku 1833 odwiedziła Proboszcza z Ars, po piętnastoletnim niewidzeniu się z nim, jego
krewna, Małgorzata Humbert z Ecully, z męża p. Fayolle.
Ks. Vianney poprosił dziewczęta w domu Opatrzności, by ją
gościnnie przyjęły, bo i ona pilne miała o nim staranie, gdy
odbywał nauki. Przed wyjazdem - opowiada Małgorzata zaszłam jeszcze do kościoła i sama sobie zadawałam pytanie, czy się wyspowiadam u swego krewnego, czy nie. W tej
samej chwili ktoś zbliżył się, by powiedzieć mi, że ksiądz
czeka na mnie. Bardzo mię to zdziwiło, gdyż tam, gdzie się
znajdowałam, ksiądz nie mógł mnie dojrzeć... Opuściłam
Ars przepełniona wielką wewnętrzną radością.
Pan Oriol opowiada, że razu pewnego, gdy sługa Boży
w zakrystii słuchał spowiedzi, nagle podniósłszy się, staje na
progu i każe mu zawołać jakąś panią znajdującą się w samej
głębi kościoła. Określił mi nawet - mówi pan Oriol - jak ją
miałem poznać. Nie zastawszy tej osoby w oznaczonym miejscu, powróciłem. Proszę biec prędko - rzekł ksiądz Vianney ona zaszła już tymczasem tu i tu, i przechodzi koło takiego to
domu. Biegnę i istotnie dopędzam tę panią, która odchodziła
bardzo zmartwiona, że nie mogła dłużej czekać. Inna niewiasta, która, zapewne przez nieśmiałość, straciła przez noc
swą kolej przy konfesjonale, pozostając później w Ars przez
cały dzień, nie mogła dostać się do księdza Vianney'a. Aż tu
niespodzianie Święty ją przywołuje; co więcej: idzie po nią i
sam przyprowadza ją do kaplicy świętego Jana Chrzciciela.
Wielce uradowana niewiasta, przeciskając się za świętym
spowiednikiem przez tłum, aby nie być odsuniętą, trzyma
się jego sutanny. Święty kapłan wiedział z doświadczenia,
że łaska Boża ma swe chwile, że może przeminąć i już więcej nie wrócić. Toteż przy nadarzonej sposobności, dosłownie w lot chwytał dusze.
Około roku 1853, pewnego razu, wybrało się z pielgrzymką do Ars całe towarzystwo z Lyonu. Wszyscy byli
dobrymi katolikami, z wyjątkiem jednego starca, który udał
się w drogę jedynie dla towarzystwa. Przybyli wszyscy do
Ars około godziny trzeciej po południu. Idźcie do kościoła,

jeśli chcecie - rzekł ów niedowiarek, wysiadając z powozu ja tymczasem pójdę zamówić obiad. Zaledwie jednak uszedł
kilka kroków, zawrócił i zawołał do całego towarzystwa:
Nie odchodźcie! Namyśliłem się, pójdę z wami. Przecież to
długo nie potrwa. Tedy cała gromadka poszła do kościoła.
W tej samej chwili ukazał się w prezbiterium ks. Vianney.
Na chwilę ukląkł, a gdy po krótkiej modlitwie powstał,
odwróciwszy się w stronę kościoła jął szukać kogoś wzrokiem w kierunku kropielnicy; następnie skinął ręką, jakby
kogoś przywoływał. - To pana ksiądz wzywa - powiedział
ktoś do przestraszonego niedowiarka. Poszedł biedak zakłopotany - opowiada zakonnica, od której mamy opis tego
zdarzenia - a my śmialiśmy się w duszy, że już ptaszek był
złapany. Ksiądz Proboszcz uścisnął mu rękę i zapytał: - Czy
dawno już pan nie był u spowiedzi? - Zdaje mi się, że coś ze
trzydzieści lat, Księże Proboszczu - odparł zapytany. - Trzydzieści łat?... Proszę sobie dobrze przypomnieć... - Trzydzieści trzy łata upłynęło, jak byłeś pan w tej miejscowości... Tak, ksiądz Proboszcz ma słuszność. - A więc wyspowiadamy się teraz, nieprawdaż? To bezceremonialne zaproszenie
tak oszołomiło starego jegomościa, że nie śmiał odmówić.
Spowiedź trwała dwadzieścia minut i z gruntu przemieniła tę
duszę. Sposób, w jaki Proboszcz z Ars pozyskał innego
znów grzesznika, uważać można za prawdziwie typowy.
Niejaki Rochette, który miał synka kalekę, przyprowadził go do cudotwórcy z Ars. Towarzysząca mu w tej drodze
żona wyspowiadała się i przyjęła Komunię św. Stary Rochette natomiast zaszedł wprawdzie kilkakrotnie do kościoła, lecz nie posunął się dalej poza kropielnicę. Znajdujący
się tam właśnie Święty, który tylko co wyszedł spoza ołtarza, gdzie spowiadał kapłanów, zaraz zaczął go przyzywać.
Na wezwanie to jednak Rochette nie ruszył się z miejsca.
Dopiero gdy po raz trzeci Proboszcz go zawołał, stary zdecydował się podejść do niego. Ostatecznie - pomyślał Proboszcz z Ars mnie nie zje! Idzie tedy z nim razem za
ołtarz. Ksiądz Vianney nie ma czasu do stracenia... - Teraz
rozprawimy się we dwójkę, mój ojcze Rochette - rzekł i
wskazując na konfesjonał dodał: - Proszę tu uklęknąć! - Nie
mam wielkiej chęci... - To nic, spróbuj... Nie mogąc się
oprzeć tak nagłemu aktowi, stary Rochette padł na kolana. Ojcze, zaczął jąkając się - już czas jakiś... Dziesięć lat... Dodaj coś więcej...Dwanaście lat... - Jeszcze trochę więcej...
- Tak jest, od Wielkiego Jubileuszu 1826 roku... - Teraz
trafiliśmy! Kto szuka wreszcie znajdzie... I Rochette wyspowiadał się szczerze, jak dziecko.. Nazajutrz, klęcząc
obok żony, przyjął Komunię świętą, a syn ich - jak dowiadujemy się z opowiadania - pozostawił w kościele w Ars
dwie kule, które już były dlań zbyteczne...
Dla iluż to dusz droga do Ars stała się w ten sposób
drogą do Damaszku! A nie sądźmy, że święty nasz, poza
modlitwą i osobistym umartwieniem, używał środków nadzwyczajnych, by zbłąkane dusze nawrócić. Wzruszał je
zrazu gorącym słowem nauki, a następnie w konfesjonale
starczyło kilka jego upomnień, by lenistwu duszy zadać cios
ostateczny. Z wyjątkiem wypadków nadzwyczajnych, jak
np. spowiedzi generalne, zawsze szybko załatwiał sprawę i
żądał też zwięzłości od penitentów. W przeciągu pięciu
minut rzuciłem mu całą swą duszę - mówił Ojciec Combalot, zaraz po spowiedzi odbytej u Proboszcza z Ars.
Ksiądz Vianney nie miał zwyczaju kłaść grzesznikom
poduszek pod łokcie; wiedział dobrze, kiedy trzeba było
powiedzieć penitentowi - bez względu na to, kim on był: Dotąd - a dalej nie! Ileż to sumień, przebitych ciętym skalpe-
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lem jego słowa, wyrzuciło z siebie jad ukryty, co je zatruwał!... Stawiał on dobrą diagnozę duszy i rzadko kiedy chybiał. Żeby to jeszcze Pan Bóg nie był taki dobry - mówił,
wzdychając - ale On jest taki dobry! - Albo znów: Ratuj
biedną swą duszę!... jakaż to szkoda stracić duszę, która tak
drogo kosztowała Chrystusa Pana!... Cóż On ci złego uczynił, że się tak źle z nim obchodzisz?. Masz
jeden nałóg, który cię gubi - mówił święty
spowiednik do Valpinson'a, kupca z Ferte
Mace - jest to pycha. Penitent przyznał
słuszność, zastanowił się... To jedno zdanie
odmieniło go na duszy i odtąd życie jego
stało się prawdziwie życiem chrześcijańskim: pełnym pokory i łagodności. Z płaczem zawsze wspominał chwile przeżyte w
Ars.
Chcąc wzruszyć wielkich grzeszników, rzucał im ks. Vianney dość często
tylko jedno słowo - straszne w ustach Świętego, który cudownie przenikał przyszłe
losy: - Potępiony!... Jesteś potępiony!...
Były to słowa krótkie, lecz wstrząsające.
Oczywiście, święty miał tu na myśli tryb
warunkowy i mówiąc: Jesteś potępiony
chciał wyrazić: - Będziesz potępiony, jeśli
nie zechcesz unikać tej okazji, jeśli trwać
będziesz nadal w tym nałogu, jeśli nie pójdziesz za radą
spowiednika. Jestem potępiony!... jestem przeklęty na zawsze!... - powtarzał odchodząc od konfesjonału Franciszek
Bourdin z Villebois (w dep. Ain). Człowiek ten, w młodym
jeszcze wieku znalazłszy się w ciężkich warunkach majątkowych, schronił się zrozpaczony do teścia swego w Ambutrix, gdzie właśnie odbywała się misja.
Mimo nalegań ze strony rodziny, Bourdin nie chciał
uczęszczać na nauki misyjne. Chociaż wiara w nim bynajmniej nie wygasła, lecz ciągła rozpacz odwracała go od Boga.
Wreszcie łaska go tknęła. Chcę się wyspowiadać - oświadczył - ale tylko u wielkiego spowiednika z Ars. I oto... po
wyznaniu swej nędzy i swych win, za całą zachętę od wybranego spowiednika otrzymał przerażającą zapowiedź:
Jesteś potępiony, mój chłopcze!... jednak te groźne słowa, u
rozpaczającego już człowieka wywołały wręcz przeciwną
reakcję psychiczną: nawrócił się szczerze i odtąd do śmierci był gorliwym chrześcijaninem.
Na ogół ksiądz Vianney również niewiele słów używał
przy kierowaniu duszami pobożnymi; lecz w każdym wypadku słowa te były jak strzały ogniste, i na całe życie przenikały serce. Proszę bardzo kochać swych kapłanów - rzekł
za całą naukę ks. Langalerie, swemu biskupowi, gdy ten
klęknął przy jego konfesjonale. W wykonaniu pewnej sprawy byłem cokolwiek niedbały - wyznał mu na spowiedzi Brat
Atanazy - lecz w gruncie mam dobre chęci. Mój drogi, dobre
chęci?!.. Całe piekło jest nimi wybrukowane!... Oto wszystko...
Gdy Brat Amadeusz, późniejszy przełożony generalny
Braci świętej Rodziny, skończył swą spowiedź, ksiądz
Vianney, składając ręce zawołał: Kochaj, kochaj bardzo
Pana Boga! I nic więcej nie mówiąc dał mu rozgrzeszenie.
Dwa razy spowiadał mię - opowiada ksiądz Monnin. - Każde wyznanie moje wywoływało z jego strony okrzyk współczucia i wstrętu do najmniejszych wykroczeń. Jaka szkoda mówił... W słowach tych uderzył mię szczególnie przenikający je rzewny ton. To proste słowo: Jaka szkoda! w zwięzłości

swej wskazywały dostatecznie na ogrom krzywdy wyrządzonej własnej duszy.
Ksiądz Denis, kapłan-emeryt z Neuville sur Saone,
dość często udawał się do świętego spowiednika. Zwięzły
był, bardzo zwięzły - mówił potem - jedno słowo upomnienia - i koniec.
Świętość Proboszcza z Ars nadawała prostym słowom, które w ustach innych zdawać by się mogły dość banalne,
siłę i skuteczność. Jeszcze bardziej niż
słowom, niepodobna było oprzeć się jego
łzom! Wystarczyło mu niekiedy wskazać
ze łzami na wiszący na ścianie krucyfiks... Dobywające się z konfesjonału
westchnienia pobudzały penitenta do
skruchy i miłości Bożej.
Pewnego dnia - opowiada ksiądz
Dubois - księża z sąsiedniej diecezji
krytykowali niektóre wskazówki udzielone przez sługę Bożego. Obecny przy tej
rozmowę sędzia pokoju, dawny penitent
księdza Vianney'a, rzekł: Mogę tylko
księży zapewnić, że Proboszcz z Ars płacze, i... że człowiek z nim razem płacze; a
to nie wszędzie się zdarza. Czego tak
bardzo płaczesz, Ojcze? - zapytał świętego klęczący przy nim grzesznik, i usłyszał taką odpowiedź: Mój drogi, płaczę dlatego, bo ty nie dość płaczesz!...
Osoby nawrócone przez Proboszcza z Ars - opowiada
wielebny O. Cyryl Faivre, który również był wielkim spowiednikiem - wyznały mi, że największe wrażenie wywierał
na nich widok Ks. Vianney'a płaczącego nad ich grzechami.
Toteż nic dziwnego, że penitenci i penitentki odchodzili od
świętego trybunału z oczyma zalanymi łzami, a niektórzy
nawet głośno szlochali. Dziś jeszcze, w jednym z zakątków
zakrystii, stoi, jako przedmiot czci powszechnej, proste
krzesło o wysokich poręczach, na którym święty zasiadał,
by słuchać spowiedzi mężczyzn. Ten ciemny kąt był świadkiem scen wzruszających: tam to bowiem najwięcej może
dokonało się nawróceń, gdyż zacny Proboszcz - jak powiedział o nim biskup Devie - otrzymał od Boga szczególniejszy
dar nawracania mężczyzn.
Mężczyźni nie przybywali nigdy w tak znacznej liczbie jak niewiasty, toteż nie tak bardzo długo, jak one, na
kolej swą czekali; w każdym razie jednak dość długie godziny spędzać musieli w kościele. Zakrystian, Brat Hieronim - opowiada Brat Atanazy - naliczył ich kiedyś razem
siedemdziesięciu dwóch; a ja sam widziałem jednego, który
czekał na swą kolej od godziny piątej z rana do piątej wieczorem. Nie tylko dla niewiast, ale także i dla mężczyzn
zorganizowani byli stróże porządku, dzięki dobrej woli
jednostek; a dobrej woli w Ars nie zabrakło nigdy. Gorliwi
chrześcijanie rozporządzający wolnym czasem, jak: Thebre,
Oriol, Pages, Viret i inni - zmieniali się od godziny siódmej
z rana do wieczora. Za każdym razem, gdy z zakrystii jeden
penitent wychodził, dyżurny wprowadzał następnego.
Pod sklepieniem dzisiejszej bazyliki znajduje się fresk
o ostrych konturach budzący wspomnienie onych dalekich
dni, kiedy to w cieniu tego zakątka łaska dokonywała tylu
cudów. Widać na nim mężczyzn ze wszystkich sfer, przybyłych z najdalszych okolic Francji. Na fałdach ich płaszczów
znać jeszcze kurz nagromadzony w długiej podróży.
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Jedni z nich, tknięci łaską, gotowi są, jak łatwo odgadnąć z wyrazu ich twarzy, na wszelkie zwierzenia i na poprawę złego dotąd życia; inni, których ściągnęły tu wyrzuty
sumienia, modlitwy małżonki lub ukochanej córki, wahają
się jeszcze: a może cofną się i powrócą za chwilę na hańbiącą drogę grzechu... Wśród nich widać owego rozpustnika,
który tu przybył mimo swej woli i wchodząc do kościoła
pragnął zastać Proboszcza z Ars w trumnie... Lecz oto biała
postać zarysowuje się we framudze tych straszliwych dla
przybyłego grzesznika drzwi... Sędziwy kapłan, wychudzony, wyniszczony przez pokutę, spogląda po zebranych
wzrokiem, w którym zda się zogniskowane jest całe jego
duchowe życie. W lot spostrzega biedną duszę, jak orzeł
swą zdobycz... Grzesznik wstaje i podchodzi. Zamknęły się

drzwi za nim i za Proboszczem z Ars... Czy ukaże się w nich
ten człowiek jeszcze jako grzesznik? Nie! Powraca już nawrócony, płacze, pierś mu targa szlochanie. Pośpiesza, by
przypaść do stóp Najświętszej Panny z Ars, długo czekającej na marnotrawnego syna!...
(koniec 2 części)
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował
ks. Krzysztof B. Za: Francis Trochu, Proboszcz z
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka francuskiego przełożył
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup
tytularny Aenus), Kraków 2009)

Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
Za nami kolejne tematy
do rozważań formacyjnych
„Szacunek dla osoby” i
„Ubogi – umiłowany przez
Boga”. Pierwsze zdanie z
naszych materiałów do refleksji to – „Tragedia jest wezwaniem do nadziei”. Myśl za
nim podąża – czym jest nadzieja – cnotą wlaną, razem z
wiarą i miłością. To Bóg wlewa w nas nadzieję, wszczepia
ją w człowieka. To piękne –
mam w sobie nadzieję życia
wiecznego, nadzieję bycia w
obecności Boga. Mogę –
wolno mi tak myśleć, więcej;
wolno mi tego pragnąć. Nadzieja zwieść nie może, podsyca ją wiara, a wzmacnia
miłość.
Miłość – miłowanie bliźniego
jest pochodną miłowania Boga. Bez
miłości Boga, miłowania Boga, nie
jestem zdolny miłować bliźniego. To
Bóg uzdalnia mnie do miłowania
innych. Łaska Boża działa na naturze
ludzkiej, a moja praca nad sobą –
wprawianie się w cnotach: roztropności, sprawiedliwości, męstwie i
umiarkowaniu daje szansę rozwoju
we mnie wiary, nadziei i nade wszystko miłości. Miłowanie bliźniego to
towarzyszenie mu w jego życiu,
współodczuwanie, wsparcie. Tak tego doświadczamy ostatnio w wielkiej obfitości. Tego uczą nas nasze
dzieci i wnuki. Kapłan Jean-Marie
Ploux powie „ukazywanie chrześci-

jaństwa nie dokonuje się z góry, ale z
dołu; nie siłą, ale przez towarzyszenie
w słabości; nie przez dominację, ale
przez posługę”. Jako małżonkowie
jesteśmy świadomi naszych słabości,
one czasem próbują nas złamać, zastraszyć, zniechęcić, ale wiemy, iż ich
wspólne pokonywanie buduje naszą
wieź, a to prowadzi do budowania
naszej jedności małżeńskiej, która jest
celem małżeństwa.
Nigdy byśmy tak nie spojrzeli
na bliźniego, gdyby nie nasza stała
formacja, troska o refleksję nad życiem, miłowaniem, tym „całym chrześcijaństwem”. To nieustanne pilnowanie hierarchii wartości, szlifowanie
cnót kardynalnych, stała współpraca z
łaską Bożą. To styl życia w zasłuchaniu w Słowo Boże, życia w świetle
Ducha Świętego. To styl życia człowieka ubogiego, spragnionego Boga,
odnajdującego Boga w drugim człowieku. To bardzo trudne, ale tym
właśnie jest miłowanie, a bezinteresowne miłowanie Boga i bliźniego to
świętość. O powołaniu do świętości
dostępnej dla wszystkich przypomniał
Sobór Watykański II w Gaudium et
spes 39-42, wskazując, że ponieważ
polega ona na miłości Boga i bliźniego, wszyscy w Kościele są powołani
do świętości i mogą ją osiągnąć.
Międzynarodowe stowarzyszenie
prywatne wiernych prawa kanonicznego „Equipes Notre-Dame” zrzesza
małżeństwa sakramentalne pragnące
podążać ścieżką duchowości małżeńskiej. Duchowość małżeńska to wiedza
i umiejętność uświęcania siebie i
współmałżonka w małżeństwie i poprzez małżeństwo. END posiada jasny

i bezpośredni cel: pomoc parom w
pełnym przeżywaniu sakramentu małżeństwa oraz cel misyjny: głoszenie
światu, słowem i świadectwem życia
wartości chrześcijańskiego sakramentu małżeństwa.
Duchowość
małżeńska
jest
skoncentrowana na małżonkach, ale
nie porzuca ona wymiaru rodzinnego.
Dzieci zostały powołane do wspólnoty
życia ze względu na miłość ich rodziców, a rodzina jest rozumiana w perspektywie wspólnotowej i w perspektywie współuczestnictwa.
Pedagogia, którą pary próbują
przyjąć w życiu ekipy, polegająca na
nauce dialogu, szacunku do człowieka
i wymiaru wspólnotowego sprawia, że
pary dążą do szczególnej formy wychowania potomstwa, której celem
jest „pozwolić być” każdemu dziecku,
pomóc mu w osiągnięciu pełnej dojrzałości, pomóc mu w realizacji doświadczenia wiary i osobistego spotkania z Chrystusem.
Za nami spotkanie wielkopostne
sektora śląskiego. Tym razem Ekipy
spotkały się w Ostrawie, gdzie od
paru miesięcy pracują grupy pilotażowe. To wielka radość, że Ruch
END dotarł przez Polskę do Czech,
tak jak wcześniej na Białoruś, Słowację i Ukrainę. Ekipy powstają wśród
Polonii w Norwegii i Niemczech. To
dla nas zawsze radość, gdy małżeństwa odpowiadają na Chrystusowe
zaproszenie „Pójdź za Mną” i stają się
poszukiwaczami Jezusa w swoim
życiu, a ich małżeństwo jest w służbie
miłości, szczęścia i świętości..

Bernadeta i Piotr

serce ewangelii 10

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
Rekolekcje przygotowujące do sakramentu małżeństwa
Pniewy

28-30
VIII
2015

(woj. wielkopolskie)

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

wolne miejsca

Terminarz rekolekcji dla małżeństw
17-19 IV
2015

17-19 IV
2015

Kluczbork
(woj. opolskie)

Sobieszewo
(woj. pomorskie)

11-17
VII 2015

Gietrzwałd
(woj. warmińsko-mazurskie)

22-28
VIII
2015

Dębki
(woj. pomorskie)

Pieniądze – pomoc czy przeszkoda na drodze do
pełnej jedności małżeńskiej
Ks. Adam Prozorowski
Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego
Ks. Sławomir Knopik
Rola uczuć w budowaniu więzi z dziećmi
Halina Czerwińska, Maria Zielińska
ks. Marcin Kwiatkowski
Budowanie więzi małżeńskiej i rodzinnej
ks. Gabriel Pisarek

„Centesimus annus”–
Maj jest szczególnym
czasem, w którym nie tylko
czci się Matkę Bożą, ale także
poleca się wstawiennictwu
św. Józefa – patrona ludzi
pracy. Właśnie dlatego na
ubiegłorocznym
spotkaniu
majowym Grupa Teologiczna
kontynuując rozważanie encyklik św. Jana Pawła II, odniosła się do encykliki Centesimus annus, ogłoszonej
1 maja 1991 roku – w dzień
wspomnienia
św. Józefa
Rzemieślnika.
Tytuł encykliki odsyła do wydanej sto lat wcześniej Rerum novarum
Leona XIII. Jan Paweł II kontynuując
podjętą przez siebie analizę problemów społecznych w encyklikach
Sollicitudo rei socialis (1987) i Laborem exercens (1981), powraca i zachęca do „odczytania na nowo” Re-

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca

Rekolekcje dla
rodzin (można
zabrać dzieci)

wolne
miejsca

Rekolekcje dla
rodzin (można
zabrać dzieci)

wolne
miejsca

encyklika Jana Pawła II

rum novarum w kontekście zmieniających się znaków czasu, towarzyszących ludziom wkraczającym w trzecie
tysiąclecie. Papież dostrzegając „rzeczy nowe” schyłku XX wieku, wskazuje na koniec pewnej epoki i ukazuje zalążek kolejnej.
Encyklika Centesimus annus jest
zarówno dialogiem z nauczaniem
Leona XIII, uznaniem i kontynuacją
jego oceny systemów społecznogospodarczych, jak i reakcją na aktualne w chwili ogłoszenia encykliki
wydarzenia polityczne, czyli transformacje społeczno-ustrojowe, które
nastąpiły po załamaniu się systemu
państw realnego socjalizmu w roku
1989 r. w Europie Środkowej i
Wschodniej. W 1891r. Kościół przestrzegał, a w 1991 r. potwierdził dawniejsze ostrzeżenia przed niebezpiecznym wpływem ideologii socjalistycznych i komunistycznych, zwłaszcza w
środowisku robotników. Jeszcze raz

ukazywał źródła nieszczęść, a także
przypominał prawdę o przyrodzonej i
niezbywalnej godności człowieka oraz
szacunku jaki mu się należy, w trosce
o to, aby owe klęski, które dotknęły
ludzkość w ostatnich wiekach, nie
powtórzyły się w nowej epoce. Również później, w dobie tworzenia się i
rozwoju gospodarki wolnorynkowej,
Kościół nauczał o potrzebie ciągłej
humanizacji, by nowopowstały system służył przede wszystkim umocnieniu życia wspólnotowego, a nie
przyczyniał się do powstawania nowych form odosobnienia. Upadłe
reżimy występując przeciwko wolności człowieka, pokazały jak bardzo
błędna ideologia może zniszczyć
podstawy ludzkiego współistnienia.
Dlatego to właśnie człowiek, który,
jak pisał Jan Paweł II w encyklice
Redemptor hominis (1979), jest drogą
Kościoła, stoi w centrum zainteresowania katolickiej nauki społecznej i
do niego skierowane jest pełne nadziei
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orędzie zawarte w encyklice Centesimus annus.
Na wstępie trzeba zwrócić
uwagę na tak istotne dla tej encykliki
zagadnienie etyki politycznej. Jan
Paweł II postuluje konieczność wypracowania wspólnych reguł życia
odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej, która powinna być trwałą
podstawą „wspólnego europejskiego
domu”. Owe reguły znajdują najlepsze odzwierciedlenie w porządku
demokratycznym, co Jan Paweł II
wielokrotnie zdaje się potwierdzać na
kartach encykliki. Poparcie dla tych
rozwiązań systemowych nie oznacza
jednak odejścia od krytycznego spojrzenia na ich fundamenty. Papież z
pełną troską szuka aksjologicznych
podstaw dla takich a nie innych norm.
Demokracja nie może być jedynie
większościową procedurą rozwiązywania konfliktów, ale powinna opierać się na poszanowaniu wartości,
gdyż bez nich niechybnie przeistacza
się w „zakamuflowany totalitaryzm”.
Jan Paweł II zwraca wiele uwagi na
etyczne aspekty ustroju demokratycznego oraz ich rozwój we współczesnych systemach politycznych. Rozpatruje adekwatność mechanizmów
wolnorynkowych w gospodarce, ale
też wskazuje, iż nad pragnieniem
korzyści i chęcią zysku w relacjach
społecznych musi dominować „logika
daru”. W ten sposób ukazuje wyraźnie
na czym polega różnica między nauczaniem Kościoła, a złudzeniami
niektórych idei liberalizmu. Jan Paweł
II w swojej encyklice daje się poznać

zarówno jako krytyk państwa opiekuńczego, jak również obrońca „słabych”, o których, jego zdaniem, nigdy
nie można zapominać, którzy powinni
być zawsze objęci szczególną troską.
W życiu politycznym moralność powinna być prawdziwą miarą wartości,
gdyż zgodnie ze znaną od starożytności definicją, polityka jest sztuką rządzenia państwem dla osiągania dobra
wspólnego. Dane w encyklice ostrzeżenie przed relatywizacją i instrumentalizacją prawdy jest odpowiedzią
Kościoła na potrzebę tworzenia zdrowego modelu państwa, to jest takiego,
w którym naczelną władzę ma prawo
naturalne, a nie samowola ludzi.
Jan Paweł II choć jednoznacznie
aprobuje rozwiązania prawne, na
których opiera się państwo demokratyczne, to jednak z dużą powściągliwością ocenia poszczególne modele
rozwiązań ustrojowych. Przychylnie
podchodzi do tych form organizacji
życia społeczno-gospodarczego, które
stawiają sobie za cel wprowadzenie
równowagi między regułami rynku i
konkurencji a wymogami życia każdego człowieka. To stanowisko można określić jako tzw. społeczną gospodarkę rynkową. Papież wskazuje
na rolę jaką zasady solidarności
i subsydiarności mogą spełniać w
wprowadzaniu programów naprawczych. Nauczanie zawarte w Centesimus annus jest bowiem ukierunkowane przede wszystkim na potrzebę
znalezienia odpowiedniej drogi do
pogodzenia wymogów życia gospodarczego z podejściem personali-

stycznym. Tym należy tłumaczyć
zorientowanie Jana Pawła II na problemy związanej z ochroną podstawowej komórki życia społecznego, tj.
rodziny, jej szczególnych potrzeb i
praw.
Encyklika Centesimus annus jest
niewątpliwie jednym z najbardziej
znaczących dokumentów ogłoszonych
przez Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat życia społecznego, a
przedstawiona w nim wizja porządku
gospodarczego, oparta jest na zasadzie
głoszącej integralność i podmiotowość osoby ludzkiej. Personalistyczne
rozumienie ładu gospodarczego wiąże
się z krytycznym spojrzeniem na
cywilizację technokratyczną, której
głównym wytworem jest nowy model
człowieka – homo oeconomicus. Centesimus annus jest pierwszym dokumentem Magisterium Kościoła, tak
wyraźnie potwierdzającym ważność
i przydatność elementarnych kategorii
gospodarki wolnorynkowej takich jak:
zysk, rynek, dystrybucja, konsumpcja
etc. Prawidłowa wizja osoby ludzkiej
nie może być ukształtowana bez odwołania się do pracy, gdyż jest ona
podstawowym prawem i powołaniem
każdego człowieka. Ogłoszona przez
Jana Pawła II encyklika to z całą
pewnością podstawa do prowadzenia
rzeczowej dyskusji oraz odważny i
zdecydowany głos w dialogu katolickiej nauki społecznej ze współczesną
ekonomią.

Martyna Pope

KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs
Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego.
W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji
tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.
Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl/
oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl

albo: ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
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PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO
„Przed nami.., no właśnie, co przed Wami? Małżeństwo!” - takim pytaniem
rozpoczął się kolejny kurs
dla narzeczonych.
Cztery razy w roku - jesienią, zimą, wiosną i latem
odbywa się w naszej parafii
kurs Przed nami Małżeństwo.
Narzeczeni oraz małżeństwa
prowadzące wraz z kapłanem, przez
dwa dni pochylają się nad tematami
dotyczącymi życia małżeńskiego. W
ramach kursu narzeczeni odbywają
nauki przedślubne oraz dzień skupienia.
Warsztatowo-konferencyjny
sposób prowadzenia jest ciekawą
formą nauk przedmałżeńskich. Młodzi, przygotowujący się do małżeństwa, doceniają fakt, że o małżeństwie
opowiadają małżonkowie, a treści

przedstawiane na kursie są
okazją do jeszcze lepszego
poznania swojego narzeczonego czy narzeczonej.
Serdecznie zapraszamy na kolejne kursy Przed
nami Małżeństwo, już po
wakacjach.
Program kursu Przed
Nami Małżeństwo oraz
wszelkie informacje dotyczące zapisów dostępne są
na stronie internetowej:
http://przednamimalzenstwo.pl/

Odpowiedzialni za ośrodek
w Rybniku: Katarzyna
i Jarosław Cieciura

"Małżeństwo bowiem nie
jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych
sił przyrody: Bóg-Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo, aby urzeczywistnić w ludziach swój plan miłości."
(Encyklika Humanae Vitea)

Mężczyzna, ważna rola w życiu każdej kobiety
Pan
Bóg
stwarzając
człowieka tak pięknie nas
podzielił nadając pewne charakterystyczne cechy typowe
dla mężczyzn jak i dla kobiet.
Biorąc pod uwagę cechy fizyczne, naszą budowę, anatomię różnimy się znacząco.
Tak samo pod względem duchowym, emocjonalnym, wykazujemy pewne odmienne
cechy.
W jednym jesteśmy na pewno
zgodni, co czyni nas na równi przed
Panem Bogiem, to fakt, że jesteśmy
Jego ukochanymi dziećmi. Wszyscy
bez wyjątku jesteśmy powołani do
tego, aby być Jego ukochaną córką i
umiłowanym synem: „Czyż może
niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego
łona? A nawet gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o Tobie, oto wyryłem
cię na obu dłoniach… (Iz 49:15,16).
O miłości wiernej, stałej, delikatnej
zapewnia nas nasz Bóg, Ojciec, Tatuś.
Trochę trudno pisać o płci przeciwnej, wypowiadać się na temat

pewnych zachowań, ponieważ nigdy
tak do końca nie zrozumie mężczyzna
kobietę, i na odwrót, kobieta mężczyznę. Można jedynie z obserwacji
stwierdzić pewne fakty. Nie może
kobieta stać się mężczyzną na jeden
dzień, jak brzmiały słowa pewnego
utworu muzycznego, ani mężczyzna
kobietą. Chodzi wyłącznie o cechy
związane z emocjami, charakteru,
osobowości. Jednak ze względu na
pewną różnorodność temat bardzo
ciekawy i interesujący.
Na kazaniu Kapłan mówił o
tym, że zarówno mężczyzna jest kobiecie potrzebny, tak jak kobieta jest
potrzebna mężczyźnie, wzajemnie się
uzupełniają. Spełniają swoje role, do
których zostali powołani, jako ojcowie, mężowie, synowie. W pierwszym
zamyśle Pana Boga tak miało być,
zgodnie z naturą: „Stworzył, więc Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę
i niewiastę.” ( Rdz 1: 27), aby łączyli
się w pary i zaludniali ziemię. Jest
jednak jeszcze jeden rodzaj powołania, tylko na wyłączność dla Pana
Boga. Jak wsłuchamy się w historie
powołań, to można zauważyć, że

początkowo każdy myślał o założeniu
rodziny, jednak idąc za głosem serca,
poświęcenia swojego życia Panu
Bogu i ludziom było silniejsze?
Ogólnie jak byśmy mieli opisać
człowieka cierpiącego, kojarzy się
nam obraz kogoś, kto chodzi przygarbiony, ma smutny wyraz twarzy, unika rozmowy, cierpienie ma wypisane
na twarzy. Załamany, cierpiący mężczyzna bywa czasami zaniedbany,
brzydko pachnie, jest nieogolony,
wtedy gołym okiem widać, że cierpi z
jakiegoś bardzo ważnego powodu. Są
jednak mężczyźni często bardzo inteligentni, przystojni, ładnie pachnący,
piastują bardzo ważne odpowiedzialne
stanowiska, pozornie wydaje się, że
jest wszystko porządku. Jest to bardzo
niebezpieczne, ponieważ nie widać po
nich cierpienia, nawet oni sami nie
dopuszczają takiej myśli, że coś jest
nie tak. Ktoś powiedział, że są to tak
trudne przypadki, w których nawet
egzorcysta nie jest w stanie pomóc. Są
to bardzo często ludzie, którzy czekają tylko na śmierć, zjawisko dotyczy
mężczyzn jak i kobiet. Jedna z tajemnic części Bolesnej Różańca - Ukrzyżowanie mówi o tym, że „Trzeba
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przybliżyć się i stanąć tuż pod krzyżem, by zbawcze spojrzenie Jezusa,
pełne miłości i przebaczenia, przemówiło do głębi naszego serca: ty przynajmniej kochaj Mnie i moich braci,
podobnie jak ja cierpiących kochałem”.
Napisano wiele książek o zachowaniach mężczyzn, czy kobiet,
każdy z autorów stara się wyjaśnić
skąd biorą się pewne zachowania
charakterystyczne dla danej płci. W
odniesieniu do codzienności można
zauważyć, że często zachowujemy się
szablonowo, standardowo. Trudno jest
w dzisiejszych czasach w kobiecie
dostrzec jej wewnętrzne cechy, to,
jakim jest wartościowym człowiekiem. Pewne cechy takie jak dobroć,
łagodność, czułość, odchodzą całkowicie w zapomnienie. Mężczyzna
patrząc na kobietę w pierwszej kolejności patrzy na jej wygląd zewnętrzny, atrakcyjność, nie zastanawia się
nad jej duchową stroną. Może są rzeczywiście wyjątki, zarówno wśród
kobiet, jak i mężczyzn, nie można
mierzyć wszystkich jedną miarą, tylko, że wszyscy jesteśmy obarczeni
grzeszną naturą, wszyscy bez wyjątku
jesteśmy grzesznikami.
Można jednak całkowicie zmienić zdanie, gdy popatrzymy na drugiego człowieka oczami Jezusa. Spojrzenie Pana Jezusa pełne miłości,
czystości i wierności zmienia wszelkie poglądy i zmienia wszystkie stereotypy. Wszystkie psychologiczne
książki, poradniki, wszyscy specjaliści
w danej dziedzinie, lata badań i obserwacji nie pomogą nam znaleźć
doskonałego sposobu na życie. Słowo

Boże, Biblia naprawdę uczy nas nowego spojrzenia na życie, jako jedyne
doskonałe źródło wiedzy o tym, jak
mamy się zachowywać, co robić, żeby
być szczęśliwym człowiekiem, bez
wyjątku.
Szczególnie trudno jest mężczyźnie, jak i kobiecie, którzy zostali
zdradzeni, odbudować zaufanie, uwierzyć w miłość i dobroć drugiego
człowieka. Wręcz nawet boimy się,
dopuścić myśl o tym, że ktoś kocha
nas naprawdę szczerze. W niektórych
przypadkach bywa tak, że jak tylko
czujemy miłość drugiego człowieka,
to z obawy przed rozczarowaniem,
zaczynamy pierwsi już ranić. Każdy z
nas bez wyjątku powołany jest do
tego, aby tu na ziemi być szczęśliwym
człowiekiem, jeżeli nie przyjmiemy
tego, co Pan Bóg nam ofiarował,
zawsze będziemy odczuwać pustkę
i niezadowolenie. „Uznaj, więc, że
Pan, Bóg twój, jest Bogiem Wiernym,
zachowującym przymierze i miłość…”
( Pwt 7: 9).
O wielkim szczęściu może powiedzieć ten, kto jest blisko Pana
Boga i trzyma się mocno Kościoła,
może być pewien, że nie pozostanie
sam, a w trudnych dla niego chwilach
Pan Jezus zawsze przyjdzie z pomocą.
Tak działa Pan Bóg, wzajemnie sobie
pomagamy, wzajemnie się uzupełniamy, nie jesteśmy sami, zawsze
znajdzie się ktoś, komu jesteśmy
potrzebni. Słowo, gest, sama obecność, uścisk przyjacielskiej dłoni,
wszystko to, co jest dowodem miłości
braterskiej, tej doskonałej, której uczy
nas sam Mistrz Miłości. Jest to miłość
wyjątkowa, piękna, nadająca sens

życiu. Pan Bóg bardzo nas kocha, ale
musimy się na Jego miłość otworzyć,
zburzyć wszelkie mury, które nas od
tej jak pięknej miłości oddzielają.
Ile razy słyszymy o tym, jak to
ktoś miał wszystko, pracę, stanowisko, pieniądze, sławę, talent, i odebrał
sobie życie, zastanawiamy się wtedy,
dlaczego…? Powód jest zawsze ten
sam, z powodu braku prawdziwej
miłości. Zjawisko to dotyczy zarówno
mężczyzn jak i kobiet. Różnica polega
na tym, że zdradzona kobieta zbiera
się w sobie, jak jest rozsądna, inwestuje w siebie, zdobywa dodatkowe
umiejętności, pogłębia swoją wiedzę.
Zdradzony mężczyzna rzuca wszystko, zatraca się i bardzo cierpi, kończąc dramatycznie. Są oczywiście
wyjątki, które dotyczą zarówno kobiet
jak i mężczyzn.
W życiu każdej kobiety jest na
pewno jakiś mężczyzna, który pełni
ważną rolę. Jaki może być ideał mężczyzny dla współczesnej kobiety?
Jeżeli dziewczyna zastanawia się,
pragnie czegoś zupełnie innego,
wszyscy wydają się tacy podobni do
siebie, podobne cechy, zachowania.
Jak pragnie czegoś naprawdę wyjątkowego, to jest pewien model mężczyzny, który możemy poznać odmawiając Litanię, do św. Józefa: „Troskliwy Obrońca, Najroztropniejszy,
Najwierniejszy?.”, Natomiast bł.
Matka Teresa z Kalkuty powiedziała
tak: „Siłą mężczyzny jest jego charakter, a siłą kobiety mężczyzna z charakterem”.

Jola

Spotkanie braterskie Trzeciego Zakonu św. Franciszka
W sobotę 28. 03. 2015 r.
odbyło się spotkanie braterskie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jest to
zjazd okolicznych wspólnot
Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego mający charakter
dnia wspólnoty.
Co jakiś czas odbywa się spotkanie braterskie w innej parafii, gdzie
jest wspólnota Trzeciego Zakonu.
Członkowie naszej wspólnoty Trzeciego Zakonu Św. Franciszka systematycznie uczestniczą w tego typu
spotkaniach.

W programie takiego dnia jest
zawsze modlitwa, Msza Św., spotkanie przy ciastku i kawie oraz elementy
formacji takie jak - wykład, prelekcja
i dyskusja. Spotkanie rozpoczęło się
Liturgią Godzin. Mszy św. przewod-

niczył o. dr Lucjusz - gwardian franciszkanów z Rybnika i jednocześnie
opiekun Trzeciego Zakonu. Po Mszy
Św. na spotkaniu formacyjnym oprócz
o. Lucjusza był obecny ks. proboszcz
Krzysztof Błotko, który skierował do
zgromadzonych przemowę.
O. Lucjusz wygłosił konferencję
o św. Franciszku. Mistrz formacji
Trzeciego Zakonu dokonał odczytu po
którym przemówiła nasza siostra
przełożona. Na spotkaniu byli obecni
przedstawiciele rady i zarządu Trzeciego Zakonu oraz kapłani naszej
parafii - ks. Marek i ks. Krzysztof.

Ks. Krzysztof Mikiciuk
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III Wielkopostny Dzień Skupienia dla Ministrantów
21 marca br. w naszej
parafii miał miejsce Dekanalny Dzień Skupienia dla Służby Liturgicznej. Wszystko
rozpoczęło się o godz. 10.00
w naszym kościele.

punktem naszego dnia była wspólna
Eucharystia. Sprawowałem ją za ministrantów i ich rodziny wraz z
księżmi koncelabransami: ks. proboszczem Tadeuszem Kaliszem –
budowniczym kościoła Najświętszej
Maryi Panny Królowej Rodzin w
Jankowicach Rybnickich, ks. MarNajpierw były zapisy przy wejkiem Niewęgłowskim – wikariuszem
ściu do kościoła i po nich ministranci
z parafii św. Barbary z Boguszowicw liczbie 120, wraz z obecnymi kaOsiedla i z ks. Krzysztofem Szotą
płanami zajęli miejsca w ławkach
dekanalnym opiekunem ministrantów
ubrani w stroje liturgiczne. Rozpoczęz parafii św. Anny ze Świerklan, który
liśmy modlitwą do Ducha Świętego,
wygłosił Słowo Boże. Kapłanom
aby Ten nas prowadził podczas tego
dziękuję za modlitwę i ks. Krzysztoświętego czasu łaski, który było nam
fowi za homilię.
dane przeżywać.
Bezpośrednio po Eucharystii reWszystkich ministrantów wraz
prezentant każdej parafii wyznaczony
kapłanami-opiekunami przywitał nasz
przez księdza opiekuna przedstawiał
ks. proboszcz Krzysztof Błotko, za co
swoją wspólnotę. Był czas na zdjęcia i
pragnę Mu bardzo serdecznie podzięna koniec wszyscy ustawiliśmy się do
kować. Po powitaniu miała miejsce
pamiątkowego zdjęcia. Było coś dla
konferencja dla ministrantów. W jej
Ducha, więc nie mogło zabraknąć
czasie opowiedziałem jak wyglądała
czegoś dla ciała. Zatem po przedstamoja służba przy ołtarzu. Jej zwieńwieniu grup ministranckich udaliśmy
czeniem była kontynuacja tej drogi,
się na ciepły posiłek, który pomogła
którą rozpocząłem w ministrantach,
nam przygotować pani gospodyni
czyli służba kapłańska. PrzypomniaWiesława, której bardzo za okazaną
łem o czasie Wielkiego Postu, który
pomoc dziękuję.
ma nas zmieniać i zachęcałem, aby
Kolejnym punktem naszego dnia
przybliżać się do Pana Boga przez
był konkurs z nagrodami w kostkę
modlitwę, lekturę Pisma Świętego i
Rubika, który przygotował animator
Sakrament Pokuty i Pojednania.
Błażej Cichy, któremu za przygotoPo konferencji miała miejsce
wanie i przeprowadzenie konkursu
adoracja Pana Jezusa, którą przygodziękuję. Ostatnim punktem naszego
towali: animator Mateusz BulandaDekanalnego Dnia Skupienia był
Gorol i ceremoniarz Michał Rosiński,
turniej w piłkę nożną o puchar księdza
który jest reprezentantem Służby
Dziekana. Dziękuję za przygotowanie
Liturgicznej na trwającym Synodzie
i sędziowanie animatorowi MateuArchidiecezjalnym. W jej czasie były
szowi Olesiowi. Rozgrywki zostały
pytania do rachunku sumienia przed
przeprowadzone na boisku szkolnym
spowiedzią.
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
Kolejnym
najważniejszym
w Rybniku, przy
szkole podstawowej nr 16. Dziękuję
pani dyrektor Teresie Uchyle, za
użyczenie
szatni
szkolnej i boiska
przy szkole, na
którym
został
przeprowadzony
turniej. Dziękuję
pani Lucynie Skura, za otwarcie
i zamknięcie obiektu w czasie turnieju
i za zaangażowanie, zawsze ilekroć
Konkurs układania kostki Rubika
ministranci korzy-

stają z sali gimnastycznej po zbiórce
ministranckiej w soboty przed południem. Niestety nie udało się nam
zdobyć pucharu, gdyż zajęliśmy odległe miejsce. Puchar otrzymała drużyna ministrantów z parafii św. Józefa z
Kłokocina.

ks. Marek Siedlaczek

Jezu –
ufam Tobie
Dziś w czasach kiedy pokój na
świecie jest zagrożony, a różne wrogie człowiekowi ideologie starają się
zdominować rzeczywistość, stawiamy
zasadnicze pytanie o przyszłość. Co
przyniosą nam nadchodzące dni, miesiące, lata? Jaka będzie przyszłość
człowieka na ziemi? Nie jest nam
dane to wiedzieć.
Dlatego szczególnie dziś, w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy
należy na nowo odczytać bogactwo
tajemnicy Bożego miłosierdzia, którą
Bóg odsłonił przed skromną i pokorną
zakonnicą – św. siostrą Faustyną
Kowalską. To sam Chrystus skierował
do niej słowa: „Pragnę zaufania od
swych stworzeń, zachęcaj dusze do
wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do
Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a
choćby miała więcej grzechów niż
piasku na ziemi, utonie wszystko w
otchłani miłosierdzia Mojego.”(Dz.
1059)
Prawdziwa ufność jest postawą
człowieka wobec Boga, która wypowiada się w pełnieniu Jego Woli. Ona
właśnie przynosi ludzkiemu sercu
pokój i trwałe szczęście. Tylko poprzez ufność jesteśmy w stanie odkryć
największy skarb Jego Serca, którym
jest miłosierna miłość Ojca.
Czy ja osobiście ufam Jezusowi?
Na ile we własnym życiu potrafię Mu
zaufać, na ile całkowicie oddać się w
Jego posiadanie ze wszystkim co
mam. Aby prawdziwie wierzyć i ufać
trzeba każdego dnia szczerze modlić
się, uznając swą zależność od Boga.
Należy pamiętać, że tylko ludzie pokorni, nie liczący na własne siły - a
zdający się całkowicie i bezgranicznie
na Boże miłosierdzie, są w stanie w
całej pełni zaufać Panu.
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SUKCESY NASZYCH OLIMPIJCZYKÓW
Wielkim sukcesem zakończyły
się
zmagania
uczniów rybnickich szkół
ponadgimnazjalnych biorących udział w etapie diecezjalnym jublileuszowej XXV
Olimpiady Teologii Katolickiej, który miał miejsce 5
marca na Wydziałe Teologicznym w Katowicach.
Spośród 83 uczestników do organizowanego w Łomży finału zakwalifikowały się trzy osoby z najwyższą liczbą punktów. Jak się później okazało na podium stanęli Robert
Kolarczyk, Magdalena Pakura oraz
Roman Kluger, uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcego w Rybniku, a
w dziesiątce najlepszych znalazło się
aż siedmioro olimpijczyków uczęszczających do rybnickich szkół ponadgimnazjalych. Uczestnicy musieli
wykazać się szczegółową wiedzą n.t.
sakramentu pokuty i pojednania oraz
namaszczenia chorych wpisującą się
w temat tegorocznej Olimpiady: „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w
życiu Kościoła”. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w
finale!

A MOŻE TEOLOGIA?
Na fali radości płynącej z osiągnięć naszych licealistów biorących
udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej pragnę zachęcić wszystkich do
rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy teologicznej, a przede wszystkim
do studiowania teologii, będącej jak to
pięknie ujął w jednej ze swoich książek ks. Jerzy Szymik (roz)mową o
Bogu/człowieku;
rozmową, której
najważniejsze wątki dotyczą drogi,
prawdy i życia. Czyli ostatecznie i
najgłębiej: Jezusa Chrystusa. W tym
sensie teologia nie tylko pomaga nam
odkrywać prawdę o Bogu, ale przede
wszystkim odsłania prawdę o nas
samych, o fundamentalnych kwestiach dotyczących naszego życia.
Co to oznacza i jak to wygląda
w praktyce trudno jest przedstawić w
kilku zdaniach. Poprosiłam swoje
koleżanki i kolegów o udzielenie
odpowiedzi na pytanie: czym dla nich
są studia teologiczne? Otrzymałam

wiele różnych i ciekawych odpowiedzi. Niech posłużą one za zachętę do
zastanowienia się nad propozycją jaką
za sobą niesie studiowanie teologii.
Justyna: „Wybrałam teologię, bo w
pogłębianiu życia duchowego oprócz
modlitwy potrzebna jest też solidna
wiedza. Aby iść naprzód, aby się rozwijać, potrzeba łączenia wiary i rozumu. Chciałam mieć konkretny fundament także po to, by móc bronić
wiary wobec licznych ataków na nią
we współczesnym świecie, umieć rozmawiać z poszukującymi, a dzięki
dobrym lekturom zbliżać się do Boga.
Myślę, że studia temu sprzyjają, a do
tego dają szansę przebywania w wartościowym środowisku, poznania
dobrych, ciekawych ludzi i dużo
chrześcijańskiej radości. Myślę, że
niezależnie od perspektyw na rynku
pracy warto wybrać ten kierunek po
prostu dla dobra własnego człowieczeństwa, ku poszerzeniu myślowych
horyzontów i z troski o duszę. To
dobra droga dla każdego wierzącego,
bo wielu fascynujących treści nie
usłyszymy na katechezie czy w kazaniu. A co do ścieżki zawodowej - myślę, że wbudowany w specjalność
nauczycielską kurs pedagogiczny daje
sporo możliwości. A z drugiej strony jeżeli wierzę i ufam Bogu, to On znajdzie dla mnie najlepsze miejsce na
rynku pracy.”
Bartek: „Początkowo studiowałem na
Uniwersytecie Ekonomicznym jednak
zawsze czułem, że moje miejsce jest na
teologii. Ukończyłem UE, ale jestem
zadowolony, że na teologii pogłębiam
swoją wiarę i wiedzę jednocześnie.”
Kl. Mateusz: „W moim przypadku
studia teologiczne są jednym z elementów przygotowania do kapłaństwa. Jestem zadowolony z tego, że
mogę studiować teologię, chodź niejednokrotnie jest to trudne i męczące.
Studia dają mi odpowiedzi na pytania
dotyczące mojej wiary. Wielokrotnie
intrygują i motywują do poszukiwania
samodzielnej odpowiedzi. Jest dla
mnie ważne to, że poza klerykami
studiują ze mną koleżanki i koledzy na
kierunku ogólnym i nauczycielskim.
Ich doświadczenie i spojrzenie na
przedmiot naszych studiów ubogaca
mnie. Dzięki temu, że razem studiujemy, nawiązujemy interesujące kon-

takty, które w przyszłości mnie jako
księdzu, w co głęboko wierzę, będą
pomocne. Cenne jest dla mnie to, że
atmosfera naszego roku nie jest mdła i
apatyczna. Jestem wdzięczny i pełen
podziwu dla koleżanek i kolegów ze
„świeckich” kierunków teologicznych
za ich obecność i życzliwość, a także
za to, że wspierają nas, kleryków
modlitwą. Cieszą mnie również nasze
wspólne spotkania poza uczelnią, np.
Dni Skupienia czy Spotkania Opłatkowe.”
Roksana: „Wybrałam ten kierunek
ponieważ chcę zgłębić swoją wiedzę
na temat Boga oraz Kościoła, ale
przede wszystkim nauczyć się jak
przekazywać Boga drugiemu człowiekowi. Pragnę zachęcić do podjęcia
tych studiów. Nie są one łatwe, ale
myślę, że na początku nie ma się co
przerażać. Trzeba ufać Panu Bogu, że
skoro nas posłał na takie studia i nie
jesteśmy tu przypadkowo to na pewno
On coś zrobi z tą naszą wiedzą, jakąś
ją wykorzysta.”
Magda: „Idąc na ten kierunek nie
spodziewałam się, że będzie tak niesamowicie. Jestem na 3 roku i jeszcze
ani razu nie żałowałam tej decyzji.
Moim zdaniem poznawanie Boga jest
jedną z najbardziej niebezpiecznych a
zarazem fascynujących przygód jaka
może spotkać człowieka. Prawda
nigdy nie jest fajna, miła, przyjemna,
bezpieczna i korzystna. Wystarczy
przenalizować siebie - odkrywanie
Prawdy na swój temat nie należy do
przyjemności. Jednak w ostatecznym
rozrachunku zdecydowanie warto.
Prawda daje wolność, a wolność
szczęście.”
Damian: „Studiowanie teologii daje
mi wiele satysfakcji. Czuję, że znalazłem to, co mnie naprawdę interesuje.
Długo poszukiwałem swojego miejsca,
nie miałem wówczas lepszego pomysłu na siebie. Z czasem teologia coraz
bardziej mnie zainteresowała. Przebywanie w środowisku osób, które
myślą podobnie dodatkowo motywuje
mnie studiowania tutaj. Zachęcam
wszystkich do przyjścia na teologię.”
Mateusz: „Teologia jest bardzo interesującym kierunkiem studiów. Na
moim roku jest około 50 studentów –
mam porównanie z polonistyką, gdzie
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naukę zaczynało swego czasu 200
osób. Zatem na pewno mamy na teologii bardzo zgrany rocznik, który
gromadzi osoby godne zaufania, każda z nich zaś wnosi niepowtarzalne
zdolności. Z przedmiotów, które dotychczas wykładano, najwyżej cenię
sobie „filozofię Boga”. Z Pisma świętego i katechetyki wykłady bywają
wielce humorystyczne, co pomaga się

rano rozbudzić, a przy tym niesie
potężną fascynację. Liturgiki… już się
nie umiem doczekać!”
Amelia: „Kiedyś myślałam, że teologia to nic poważnego, miejsce dla
jakichś nawiedzonych osób. Wybrałam ją jako drugi kierunek kierując
się ciekawością, bo tematy dotyczące
Boga od zawsze mnie interesowały.
Teraz wiem, że były to jakieś moje

Rekolekcje Wielkopostne w ZS nr 6
Rekolekcje
wielkopostne
są
czasem
odosobnienia i ciszy, w której człowiek wyłączając
się z codziennego biegu wchodzi w siebie, by w
świetle Słowa Bożego zastanowić się nad swoim
życiem, relacją z Bogiem i bliźnimi.
W dzisiejszym świecie coraz częściej zapominamy, by
pochylić się nad sprawami naprawdę ważnymi. Pochłonięci
pracą oraz codziennymi obowiązkami zapominamy
o naszym najważniejszym powołaniu do świętości.
Konsekwencją tego jest coraz większe zagubienie i
niezadowolenie z życia oraz uczucie pustki. W tej sytuacji
rekolekcje są „skutecznym środkiem przeciwko złu
współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką
zmienność życia żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami
zewnętrznymi” (Jan Paweł II). Uczniowie Zespołu Szkół Nr
6 w Rybniku – Boguszowicach swój czas szczególnego
spotkania z Bogiem przeżywali w dniach 16 – 18 marca.
Rekolekcje w tym roku prowadził ksiądz Rafał Mandel,
który na co dzień jest wikariuszem w parafii p.w. Matki
Boskiej Bolesnej w Mysłowicach.
Podczas dwóch pierwszych dni ksiądz Rafał w oparciu
o przypowieści biblijne oraz życiorys św. Jana Pawła II
przypomniał nam jak ważna w życiu człowieka wierzącego
jest codzienna rozmowa z Bogiem, częsta spowiedź, praca
nad sobą i nieustanne niesienie pomocy bliźnim. Trzeciego
dnia rekolekcji wspólnie przeżywaliśmy Mszę Świętą,
podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za wspólnie
przeżyty czas i prosiliśmy Go, aby skierowana do nas nauka
przyniosła owoce duchowe w naszym życiu. Przez cały czas
rekolekcji rozważaniom towarzyszył śpiew naszej szkolnej
scholi przy akompaniamencie muzyki gitarowej i
organowej. Czas rekolekcji stał się dla nas szansą, by na
nowo doświadczyć miłości Boga i na niej budować swoje
życie, by poznać siebie i pokonać to co odbiera nam
prawdziwą radość, pojednać się z Bogiem w sakramencie
pokuty oraz uzdrowić relację z innymi poprzez zwrócenie
większej uwagi na potrzebę niesienie pomocy bliźnim.
Dziękujemy ks. Rafałowi Mandlowi oraz
ks. Markowi Siedlaczkowi za cały trud włożony
w przygotowanie rekolekcji.
katechetka Agnieszka Socha

głupie wyobrażenia. Przychodząc na
WTL przekonałam się, że są to poważne studia, łączące w sobie wiedzę
z historii, filozofii, języków starożytnych, przygotowującą do badań nad
Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. Spotkałam tutaj wiele miłych
osób, wśród których znalazłam paru
przyjaciół. Nie żałuję swojej decyzji.”

Martyna Pope


STRACH

***

Nastały niespokojne czasy!
Gdy po przespanej nocy otwierasz oczy
W sercu strach i panika bój swój toczy
Przerażenie ogarnia umysł i ciało
Przecież to groźba wojny…
Co z ludźmi się stało?
Dlaczego co dobre niszczą wszystko wkoło?
Można żyć spokojnie, wesoło
Dlaczego garstka ludzi
Niszczy ten cenny dar?
Pokój daje stabilność i radości żar
Jak powstrzymać złe rządze? Jak opanować strach?
Któż jasną i pewną odpowiedź
Może ludziom dać?
Niechaj Duch Święty rządzących oświeci
By znowu było spokojnie na świecie
by spać mogły spokojnie - przyszłość narodu
Nasze dzieci!
Maria Ignacek

Miłość do gór

***

Góry skaliste, szczyty strzeliste,
Spowite gęstymi chmurami,
Ileż w was piękna i tajemniczości
Że alpiniści tęsknią za wami ….
Dla was gotowi narazić życie
Bo miłość do gór jest wielka,
Lecz życie człowieka jest w rękach Boga
I tli się jak iskierka ….
Ile żyć ludzkich już pochłonęły
Szczeliny i strome przepaści ,
Lecz alpinista ciągle uparcie,
Wspina się z czekanem w garści.
Stojąc na szczycie pierś swą napina,
Szczęściem się swym napawa,
Lecz nie wie, kiedy zerwie się lina
I skończy się z górą „zabawa”.
Maria Ignacek
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Szkoła naszych starzyków
O szkole pisałam już nieraz, ale jak nie pisać, skoro
oprócz domu i kościoła każdy z nas najczęściej wspomina szkołę. Dzisiejsza szkoła mocno się zmieniła w porównaniu z tą, do której myśmy uczęszczali, a jeszcze
bardziej w porównaniu z tą,
do której uczęszczali nasi
starzykowie i nasze starki.
Jedno się tylko nie zmienia –
szkoła kojarzy się zawsze z
budynkiem szkolnym, nauczycielem lub nauczycielką i
z uczniami.
Szkoła na Śląsku, a więc u nas,
była szkołą specyficzną. Najpierw
uczono w niej po polsku – w Boguszowicach do 1872, potem po niemiecku do 1919 a od powstań śląskich
- znowu po polsku uczono religii i
pozostałych przedmiotów, ale tylko
do września 1939, czyli do II wojny
światowej. Podczas okupacji niemieckiej przez blisko sześć lat uczniowie
znów pobierali naukę w języku niemieckim, by po wojnie wrócić do
języka polskiego, choć jeszcze dość
długo wszyscy uczniowie musieli
poznawać także alfabet rosyjski i
teksty w tym języku.
Do końca XIX wieku tzn., kiedy
uczniami byli nasi pradziadkowie, w
szkole uczyli tylko nauczyciele - mężczyźni. Ksiądz i nauczyciele byli na
wsi długo jedynymi ludźmi wykształconymi i dlatego powierzano im także
inne prace. W końcu XIX wieku
nauczyciel musiał za darmo pełnić
rolę rozjemcy. Rola rozjemcy polegała na godzeniu zwaśnionych sąsiadów
i rodzin. Kierownika szkoły, zwanego
wtedy pierwszym nauczycielem, zobowiązano też, by przy szkole prowadził sad i uczył dzieci jak uszlachetniać drzewa owocowe. Odpłatnie
nauczyciel pełnił funkcję pisarza
dworskiego lub gminnego.
W czasach pruskich pobory nauczycielskie wypłacały gminy. Wcześniej w szkołach parafialnych za naukę swych dzieci w formie naturaliów
płacili rodzice. Nauczyciel tamtych
czasów uprawiał również kawałek
roli szkolnej, by móc się utrzymać .
Pierwsze nauczycielki na wsiach
pojawiły się dopiero pod koniec XIX

wieku, z zasady bez wykształcenia,
uczyły tylko zajęć praktycznych.
Kiedy do szkoły uczęszczali nasi
starzykowie i nasze starki, rok szkolny kończył się 31 marca egzaminem
wielkanocnym, a nowy zaczynał się
zaraz 1 kwietnia. Ferie wielkanocne
trwały 5 dni, na Zielone Święta - 4
dni, ferie żniwne - 2 tygodnie, a jesienne, w okresie kopania ziemniaków
- 10 dni. Podczas I wojny światowej
te ferie przedłużano, by dzieci pomogły rodzicom wszystko zebrać z pola.
W zimie doszła jeszcze przerwa w
nauce od Wigilii Bożego Narodzenia
do Trzech Króli. W szkole pruskiej
świętowano także urodziny cesarza, a
w 1870 zwycięstwo pod Sedanem.
Obok krzyża na ścianie głównej w
klasie wisiał portret cesarza. Pomocą
naukową była mapa Śląska.
Do I Komunii św. dzieci przystępowały po ukończeniu szkoły w
wieku 14 lat, na początku XX w.
o dwa lata prędzej. Tylko nieliczne
dzieci ukończyły obowiązujące początkowo 5 klas. Uczono dzieci w
dwóch oddziałach. Najwięcej dzieci
opuszczających szkołę kończyło tylko
kl. I i II mając 14 lat. Nic dziwnego,
że uczniowie nie zdawali z klasy do
klasy, gdy liczebność klas wynosiła
od 80 do 150 dzieci. Dziś trudno sobie
takie klasy nawet wyobrazić. Kary
cielesne były wtedy usankcjonowane i
uczniowie w takiej szkole niewiele
się nauczyli. Rząd pruski zachęcał
nauczycieli specjalnymi nagrodami do
skutecznego rozwijania niemieckiego
szkolnictwa ludowego, dostarczał
dużo książek do wypożyczania uczniom, mobilizował uczących do organizowania w tym celu różnych konkursów i gier dla uczniów, a dla rodziców do przygotowania niemieckich
wieczorków.
Ówczesna higiena stała na niskim poziomie i wiele chorób zagrażało zdrowiu dzieci. Takie choroby
zakaźne jak dyfteryt, szkarlatyna,
ospa, odra i świnka bywały przyczyną
zamykania szkół na miesiąc i dłużej.
Na początku XX wieku dołączyły do
nich świerzb i koklusz. Wspomniane
choroby skutkowały dużą śmiertelnością wśród małolatów. Wśród dorosłych problemem mającym wpływ na
dzieci był alkoholizm. Szkoła próbowała zapobiec tej chorobie, przepro-

wadzając dla uczniów pogadanki o
szkodliwości picia alkoholu.
Dozór nad szkołą do 1890 pełnił proboszcz na terenie swojej parafii, potem do 1902 szkołą opiekował
się właściciel ziemski swojej wsi, by
po tym roku funkcję tę przekazać
powiatowemu inspektorowi szkolnemu.
Wielkim przeżyciem dla dzieci
był wybuch wojen światowych, zarówno pierwszej jak i drugiej. Wielu
ojców zostało zmobilizowanych na te
wojny, niektórzy już z nich nie wrócili. Na wsi zostali tylko starcy i kobiety
z dziećmi. Ratunku szukano wtedy w
kościele.
W czasie I wojny panował powszechny głód. Z powodu braku
żywności rosły jej ceny. Nauczycieli
też zabrano do wojska i w szkole
uczyli zdemobilizowani, bo okaleczeni żołnierze, często bez przygotowania pedagogicznego. Dzieci uczono
jak wysyłać paczki żołnierzom na
front. Klasami zbierano po polach i
lasach zioła na herbatę dla żołnierzy.
Na lekcjach nauki praktycznej uczono
jak wykorzystać owoce, warzywa,
grzyby i jagody do sporządzania dań,
by przeciwdziałać głodowi. Szkoła
była zobowiązana do zbiórki złomu, a
dorośli do oddawania przedmiotów
ze złota i srebra. Złom przeznaczano
na cele wojenne, a szlachetne kruszce
na pomoc dla rodzin poległych żołnierzy i sierot. W przedostatnim roku
wojny wprowadzono kartki nawet na
węgiel. Z braku w sklepach nafty,
mieszkania i chlewy oświetlano lampami karbidowymi.
Nauczyciele zbierali po domach
pożyczkę wojenną, nawet ksiądz dał
na ten cel pieniądze ze skarbonki
kościelnej i organizowano również
zbiórki pieniężne w szkole. Organizowano też zbiórkę makulatury i klasami zbierano na ścierniskach kłosy
zbóż z przeznaczeniem na Czerwony
Krzyż.
Niezbędna okazała się pomoc
dzieci w gospodarstwie rodziców, gdy
ojciec i starsi bracia zostali zaciągnięci na wojnę. To powodowało złą frekwencję uczniów w szkole, a nawet
uczniów urlopowano na dłuższe okresy lub zwalniano prędzej z obowiązku
szkolnego.
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We wrześniu 1817 wprowadzono siódmą z kolei pożyczkę wojenną.
Płacili ją urzędnicy, rzemieślnicy i
robotnicy prócz rolników. Zabrakło
owsa i siana dla koni wojskowych. „Zbierajcie opadające liście”- brzmiała odezwa do dzieci, bo zmielone będą
karmą dla koni. Więc uczniowie zbierali i szkoły odstawiały całe cetnary
tych liści.
W 1918 roku wojna się skończyła, Niemcy ją przegrali, a po trzech
powstaniach śląskich utracili nawet
część Górnego Śląska, tę część, na
której leżała nasza boguszowicka
parafia.
Wszystkie szkoły na Śląsku znalazły się w trudnej sytuacji, bo tutaj
nie było polskich nauczycieli. Zaczęto
ich sprowadzać z Polski, z najbliższych województw i zaraz po przyłączeniu Śląska do Macierzy zorganizowano w Rybniku polski kurs językowy dla chcących uczyć w szkole i
otwarto Seminarium Nauczycielskie
w Pszczynie w nagrodę za liczny
udział w powstaniach śląskich, mężczyzn z powiatów pszczyńskiego i
rybnickiego.
Szkoła po przyłączeniu Śląska
do Macierzy nastawiała uczniów
patriotycznie do nowej ojczyzny.
Uczniowie uczyli się po raz

pierwszy polskiej
historii, polskich
Jesien
pieśni patriotycznych i wystawiali
polskie przedstawienia, i jasełka,
zaczęto
bardzo
uroczyście obchodzić dzień 3. Maja
i 11 listopada.
Cała młodzież
szkolna
brała udział we
Mszy św. z tej
okazji, w szkole
śpiewano Rotę i Szkoła i uczniowie w Boguszowicach na początku XX w.
sne w szkole.
Boże coś Polskę… W 1923 nastąpił
Szkoła nie zawsze była przyjana Śląsku koniec ustawy pruskiej o
zna dla uczniów, ale ma tę zasługę, że
rozpoczęciu roku szkolnego w kwietnauczyła ich pisać i czytać, a także
niu. Zlikwidowano także wakacje
liczyć. Nieważne w jakim języku.
ziemniaczane. Wróciły na krótki czas
Uczniowie nauczeni pisać i czytać w
w Polsce Ludowej. W szkole polskiej
alfabecie niemieckim łatwo poradzili
wakacje trwały przez cały lipiec i
sobie przy czytaniu polskich modlisierpień, tak, jak dziś.
tewników i polskich kalendarzy nabyŚwiadectwa szkolne uczniowie
tych na targach w Rybniku i Żorach.
otrzymali po raz pierwszy po ukońStarsi śląscy więźniowie z obozu
czeniu roku szkolnego 1924/25.
koncentracyjnego pisali także listy po
W roku 1926 weszła w życie
polsku, niemieckim alfabetem.
ustawa celibatowa - sejm śląski tą
ustawą zakazał mężatkom pełnić
Helena Białecka
zawód nauczycielki, ustawę celibatową zniesiono w 1938 roku. Sejm śląski dopiero w 1935 zniósł kary ciele-

Przedszkolne nowinki
Przedszkole nr 22 w Gotartowicach brało
udział w corocznym konkursie organizowanym przez „Tygodnik Rybnicki” pt. „SUPER
BABCIA”.
Wybrane dzieci przygotowały krótkie opisy swoich
babć, które umieszczono w jednym z numerów gazety. Rywalizacja była bardzo zacięta ponieważ udział brały przedszkola z całego miasta. Jednak niedawno dotarła do nas
wspaniała wiadomość, że główną nagrodę, zdobyła wychowanka naszego przedszkola z grupy „Muminki”. Tym samym wygrała m.in. zabawki dla swojej grupy oraz teatrzyk
z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem w roli głównej dla
wszystkich grup!

TYDZIEŃ Z BAJKĄ I BAŚNIĄ
Fantastycznie rozpoczął się tydzień, kiedy przenieśliśmy się z całym przedszkolem w krainę baśni i bajek. Rozmawialiśmy o naszych ulubionych bajkach i baśniach, przeglądaliśmy różne ilustracje i książeczki. Grupa „Zuchów”
zagrała nawet w bajce pt. „Podróż ze złotą rybką dookoła
świata”. Dzieci miały możliwość wcielić się w rolę aktora,
ale zadanie było utrudnione, gdyż nie znały wcześniej swoich kwestii. We wszystkich grupach udostępnione były
„czarodziejskie skrzynie”, z których przedszkolaki wybierały dla siebie stroje, wcielając się tym samym w swoją ulu-

Grupa „Muminki” z wygranymi zabawkami

bioną postać bajkową. Ponadto tworzyły kukiełki z różnych

form, którymi odgrywały role w mini teatrzyku.
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KONKURS NA „BARANKA
WIELKANOCNEGO”
Od 25 marca ruszyły przygotowania do świąt wielkanocnych. W Przedszkolu nr 22 ogłoszono konkurs na „Baranka Wielkanocnego” metodą dowolną, w formie przestrzennej. Chętni rodzice przynosili również mnóstwo ręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych m. in. pisanki, zajączki, kurczaczki, stroiki, które po rozstrzygnięciu konkursu były sprzedawane na kiermaszu przedszkolnym wraz z
barankami. Ozdoby i baranki wypełniły cały korytarz, dzięki
czemu poczuliśmy świąteczną atmosferę pomimo niezbyt
sprzyjającej pogody.
Drogą głosów wyłoniono zwycięskie baranki:
I miejsce zdobył Krzysztof Hofman,
II miejsce Marta Machoczek i Patrycja Dziwoki,
III miejsce Emilia Duda oraz Dawid Sobik.
Zwycięzcom gratulujemy! I równocześnie dziękujemy
wszystkim rodzicom i dzieciom za tak wielkie zaangażowanie. WESOŁEGO ALLELUJA!

Prace zgłoszone na konkurs

Anna Leipelt
Piątek – 17.04.2015r.

Intencje
mszalne
Poniedziałek – 13.04.2015r.
7.oo

1/+Irena Szewczyk, od córki Anny z rodziną
2/+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta
17.oo 1/ +Władysław Kuczera, żona Gertruda
2/ +Łucja Stasiak, 3 rocznica, mąż Franciszek
Wtorek – 14.04.2015r.
7.oo

1/ +Paweł Maciończyk, żona Klara (Bog)
2/ +Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn, Alojzy Gembalczyk, 2 żony (Bog)
17.oo 1/ +Irena Smołka, mąż Franciszek (Bog)
2/ +Wincenty Szczypka, 13 rocznica, rodziców z obu
stron (Bog)

7.oo

1/ +Za żywych członków Różańca
2/ +Albina Filipowska – w rocznicę śmierci, mąż
Adolf (Bog)
17.oo 1/ +Franciszek Oleś
2/ +Wincenty Ciućka, 8 rocznica, Wilhelm Zimończyk, Zofia żona, syn Edward, Józef Ciućka, 2 żony
(Bog)
3/ +Florentyna Hajnisz, 15 rocznica, mąż Józef, Anastazja Jurczyk, mąż Jan (Got)
Sobota – 18.04.2015r.
7.oo

12.oo
13.oo
15.oo
17.oo

Środa – 15.04.2015r.
7.oo

1/ +Łucja Zielonka, 8 rocznica, mąż Józef (Got)
2/ +Alfred i Józef Kruszyński (Bog)
17.oo 1/ +Zofia Gruszczyk, mąż Alojzy, wnuk Michał,
Józef Bacmaga, żona Hermenegilda (Bog)
2/ +Henryk Wilczek, 8 rocznica (Bog)
Czwartek – 16.04.2015r.
7.oo

1/ +Emil Mandel, 2 żony, córka Irena
2/ +Augustyn Buchalik, 2 żony, 2 synów Alojzy
i Stefan, Wincenty i Anna Misala, syn Henryk
17.oo 1/ +Brygida Molska (Bog)
2/ +Paulina i Alojzy Gorol
3/ +Aleksander Pustółka, 16 rocznica

1/ +Maria Pyżalska, mąż Marian, syn Konstanty,
Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, Jan
Skałbania, żona Anastazja
2/ +Elfryda Przeliorz, mąż Eryk (Rasz)
Ślub: Pawliczek Ewa – Bojko Łukasz
Ślub: Janas Piotr – Jendrichowska Agata
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Grzegorza
Sobik, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze.
TD
1/ +Józef Mura
2/ +Stanisław i Karolina Toboła
3/ +Roman i Jadwiga Rojek
Niedziela – 19.04.2015r.

7.oo

1/ +Konstanty Kania, żona Berta, wnuk Henryk
2/ +Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodziców z obu
stron
8.3o 1/ +Anna Woryna, 2 rocznica, mąż Erwin (Got)
2/ +Karol Kuś, Emilia żona, syn Edward
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa
Damiana i Bernadety Korduła, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Teresy i Alberta Rugor, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
14.15 Chrzty i roczki: Nadia Kolarczyk, Mateusz Turek,
Laura Molska, Emilia Toszek, Katarzyna Ulman, Ol-
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ga Sobik, Szymon Jakubik, Paulina Hotyst, Klaudia
Fojt, Agata Osadnik, Zuzanna Gruszczyk
16.oo 1/ +Alojzy i Monika Rojek, synowie Paweł i Edward,
zięć Franciszek Babilas, rodziców z obu stron (Got)
2/ +Teresa Zimończyk
20.3o 1/ +Józef Oleś, rodzice Marta i Alojzy Oleś, syn
Zygfryd, żona Jadwiga
2/ +Łucja, Wiktor Rojek, synowie Jan i Walenty,
wnuczka Małgorzata i Barbara
Poniedziałek – 20.04.2015r.
7.oo

1/ +Paweł i Albina Witala, Jan i Monika Remiasz
2/ +Bolesław i Małgorzata Sobik (Bog)
17.oo 1/ +Oskar Pustelny, Ema i Eryk Pustelny, Berta
i Czesław Kula (Bog)
2/ +Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław,
dziadków z obu stron, Józef Pustołka
Wtorek – 21.04.2015r.
7.oo

1/ +Emil i Waleska Dziewior (Bog)
2/ +Adolf Oślizlok
17.oo 1/ +Rudolf i Pelagia Sobik (Got)
2/ +Antoni i Gertruda Korduła
Środa – 22.04.2015r.
7.oo

1/ +Reinhold Kajzerek, 5 rocznica (Bog)
2/ +Stanisław Duda, rodziców z obu stron
17.oo 1/ +Józef Gorzyński, 2 rocznica (Bog)
2/ +Józef Przeliorz, 5 rocznica – na pamiątkę urodzin
Czwartek – 23.04.2015r.

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. WOJCIECHA

7.oo

1/ +Bronisława i Emil Król, synowa Teresa
2/ +Marta Bedka – od mieszkańców z ulicy Ziemskiej
17.oo 1/ +Helena Musiolik, 1 rocznica (Bog)
2/ +Felicyta Oleś (Bog)
Piątek – 24.04.2015r.
7.oo

1/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk
2/+Irena Szewczyk – od teściowej Aleksandry Makowskiej z Dobrej Woli
17.oo MSZA WSPÓLNA:
+Leon Szopa, Emil Szopa, 2 żony, Stanisław Błaszczyk, żona Maria, Ginter Szendzielorz, Joachim Albrecht, syn Janusz
+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław Goworowski,
żona Marianna, syn Jan, żona Janina, Władysław Chadaj, żona Jadwiga, Danuta Nowak, mąż Stanisław
+Berta Juraszczyk, mąż Roman, zięć Jerzy
+Karolina Szymura, mąż Franciszek, Paweł syn,
2 córki, 4 zięciów, wnuk Franciszek
+Aniela Konka, 6 rocznica, mąż Alojzy
+Anna Rduch, mąż Alojzy, 3 synów Józef, Edward
i Roman, zięć Franciszek Pawliczek
+Genowefa Knapczyk, 6 rocznica
+Zofia Osuch, 17 rocznica
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona
Berta, Ryszard Konsek, żona Maria (Got)
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Augustyn Buchalik,
2 synów Stefan i Alojzy
+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Alojzy Szymura, rodzice (Got)
+Apolonia Łaszczewska, na pam. urodzin, Stanisław

Godzina, na pamiątkę śmierci, Stanisław Łaszczewski, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, rodziców, dziadków z obu stron,
za zmarłych z rodziny Zając, Łaszczewski, Świder, Lisiak,
Godzina Nowicki, za zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów,
znajomych
+Kazimierz Świtoń, 15 rocznica
+Kazimiera Raczkowska, 5 rocznica (Bog)
+Irena Majewska, 2 rocznica
+Bernadeta Nowak, 12 rocznica, Maria i Maksymilian
Nowak
+Waleska Kuczera, 15 rocznica, Albert mąż, Maria Fizia,
rodziców z obu stron
+Józef Witala, żona Maria, Brunon Sobik, żona Zofia, dusze
w czyśćcu
+Bronisław Jakóbczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy,
dziadków (Got)
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodzice i dziadkowie
+Władysław Sudacki, Stanisław i Edward Cygan, dusze
w czyśćcu cierpiące
+Franciszka i Roman Polk, Anna i Alojzy Marcol
+Paweł Hulim, 6 rocznica, rodziców z obu stron
+Jan Mendrala, Anna i Paweł Szymura
+Franciszek Szulik, żona Marta, rodziców z obu stron
+Gertruda i Antoni Stec
+Walentyna Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Buladna
+Rozalia Stajer, mąż Edward, córka Łucja, zięć Zygfryd
+Franciszek Mura, rodzice Jadwiga i Ignacy
+Bronisław Boda
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard
+Elżbieta Tarnawska
+Amalia Rojek, mąż Paweł, rodziców z obu stron
+Marta Kowalczyk, 14 rocznica, rodzice (Got)
+Ernest Rajnard, Fryderyk Englisz, żona Aniela,
syn Edmund, wnuk Grzegorz
+Stanisław Łepek – od rodziny Legierski, Rajnhard
+Berta Klossok, mąż Józef, zięć Marian, rodzice z obu stron
+Antoni Raszka, Waleska i Augustyn Cembor, Anna i Wiktor Raszka, Maksymilian Jurczyk, Wilhelm Król
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, mąż Wiktor
+ Jan Fiałka, żona Jadwiga
+Stanisława Patelska, mąż Tadeusz
+Czesław Dombek
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, syn Walenty, córka Dorota,
za zmarłe rodzeństwo, dziadków z obu stron
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, rodziców,
Maria Szymura, mąż Stefan
+Lidia Tlałka, mąż Ignacy, Wiesław Łunażewski,
+Alicja Szala, 2 rocznica, Maksymilian Gabryś, 6 rocznica
+Józef i Anastazja Kandulski, córka Halina Matuszczyk,
Franciszek i Matylda Karwot, synowa Maria, Anna i Alojzy
Trybuś, dziadków z obu stron
+Henryk Hyła, żona Helena, rodziców z obu stron
+Adam Ptaszkowski, 30 dzień po śmierci
+Bolesław Wilczek, Stefan Kałużny
+Józef Partyński, rodziców, Stanisław i Aniela Partyński,
Augustyn Rojek, żona Albina
+Jerzy Klimek, 4 rocznica, Emilia i Edward, Przeliorz, synowie Leon i Antoni (Bog)
+Berta Knapek, mąż Stanisław, córka Aniela, 3 zięciów,
Agata Dziadek, za zmarłych z rodziny Mura, Knapek, Kurpanik, Gajda, Antoni Filipowski, żona Jadwiga, za zmarłych
z rodziny Filipowski, Szewczyk, Kucharczyk, Buchalik,
Pawlas, Orlik, Józef Ginter, Paweł Adamczyk
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Sobota – 25.04.2015r. ŚW. MARKA, EWANGELISTY
7.oo
13.oo
14.oo
15.oo
17.oo

1/ +Wojciech Szefczyk
2/ +Alojzy Szczotka, żona Dorota
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Hanny i Grzegorza Kozielskich, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu
Natalii i Alojzego Szweda i 80 rocznicy urodzin Natalii, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Ślub: Lis Monika – Jakoniuk Piotr
1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa
Edwarda i Krystyny Gonsior, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
2/ +Andrzej Damec, Emilia i Maksymilian Tkocz
(Bog)
3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy małżeństwa Barbary i Adam Dziwoki, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Niedziela – 26.04.2015r.

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

13.oo
16.oo

20.3o

+Maria Bujok, 3 rocznica
1/ +Edward Rojek, 9 rocznica (Got)
2/ +Eugenia Rojek, 1 rocznica
1/ +Jan Goraus, żona Berta (Bog)
2/ +Sylwester Piątek, 5 rocznica (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Ireny i Romana Smołka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzinami.
TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Hildegardy Mura, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Janiny i Andrzeja Piontek, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Boskiej dla całej rodziny. TD
+Wiesław i Bronisława Osiak – intencja od Marii
Pikulskiej
Poniedziałek – 27.04.2015r.

7.oo

1/+Krystyna Kuczera o od koleżanek (Got)
2/+Józef Grenadier, żona Maria, syn Antoni, synowa
Urszula, Ernest Toszek, żona Mariasyn Gerard, synowa Teresa
17.oo 1/ Apostolat
2/ +Zyta Sojka, 1 rocznica (Got)
Wtorek – 28.04.2015r.
7.oo

1/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek, Daria
Stawiasz (Bog)
2/+Bronisława Juraszczyk, 30 dzień po śmierci i w
rocznicę urodzin (Bog)
17.oo 1/ +Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków
2/ +Hildegarda Gruszka (Bog)

17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin Eugenii Drozd, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami.
TD
2/ +Alojzy Burda, żona Magdalena, zieć Alojzy,
wnuczka Aleksandra, rodziców z obu stron
Czwartek – 30.04.2015r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – zamawia Raszowiec
2/ +Kazimierz Sobik, 3 rocznica, Wiktor Sobik, żona
Helena, Konstanty Przeliorz, żona Jadwiga, 3 synów
12.oo Ślub: Pach Aneta – Grzonka Adam
17.oo 1/ +Bolesław Pomykoł, 2 rocznica, Aniela żona, Zofia
Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adamczyk, mąż Jan
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Marii
Gorol, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
TD
3/+Marta Osiak, 30 dzień po śmierci, syn Wiesław
Piątek – 01.05.2015r.
7.oo

1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ
2/ +Henryk Szymura, 7 rocznica, rodziców z obu
stron (Bog)
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/ +Marta Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got)
3/+Czesław Kroczek, 30 dzień po śmierci (Bog)
Sobota – 02.05.2015r.

1/ Za parafian
2/ +Anna Cofalik, 10 rocznica, mąż Szymon, rodziców z obu stron (Bog)
13.oo Ślub: Gruszka Paulina – Pająk Krzysztof
15.3o W intencji strażaków z OSP Boguszowice i Gotartowice oraz w intencji rodzin za zmarłych strażaków.
TD
17.oo 1/ +Gertruda Śpiewok, mąż Edmund, syn Rajmund,
Małgorzata i Regina Śpiewok, rodzice (Got)
2/ +Gerard Oleś – na pamiątkę setnej rocznicy urodzin, żona Marta, zięć Ignacy, rodziców (Bog)
Niedziela – 03.05.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.15
16.oo

WSPOMNIENIE
ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

1/ +Bronisława Kaczmarczyk, mąż Leon, rodziców
z obu stron
2/ +Alojzy Klepek, rodzice Gertruda i Franciszek,
Jan Dziwoki, żona Marta, syn Jan, Maria Dziwoki
(Bog)

WSPOMNIENIE
ŚW. ATANAZEGO

7.oo

Środa – 29.04.2015r.
7.oo

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA

20.3o

+Stanisław Sobik, 30 dzień po śmierci (Rasz)
1/ +Jadwiga i Roman Mura (Rasz)
2/ +Stefan Pierchała – na pamiątkę urodzin (Got)
W intencji Ojczyzny
W intencji dzieci przystępujących do I i wczesnej
Komunia Świętej
Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Urszuli i Mieczysława Malinowskich oraz 60 urodzin
Urszuli, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
1/ +Wiktor Sobik, żona Helena (Got)
2/ +Stanisław Związek, 14 rocznica (Got)
Poniedziałek – 04.05.2015r. UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI

7.oo

1/+Józef i Katarzyna Hartman, syn Alojzy (Got)
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2/+Marianna Łutczyk, 30 dzień po śmierci
10.3o Ślub: Pochcioł Zuzanna – Drabiniok Arkadiusz
17.oo 1/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman, rodzice z obu
stron (Bog)
2/ +Angelina Dyoniżak – zamiast kwiatów od znajomych
Wtorek – 05.05.2015r.
7.oo

1/+Marianna Jurach, mąż Eustachy
2/+Czesław Kroczek – od siostrzenic Reginy i Lidki
17.oo 1/ +Alfred Kuczera oraz w intencji górników, którzy
zginęli w katastrofie górniczej 1950r.
2/ +Paweł Sobik, Jan Gołyszny, żona Waleska, Marian Jurczyk
Środa – 06.05.2015r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

7.oo

+Alojzy Sobik, żona Anna, Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina (Bog)
17.oo 1/ +Maciej Markiewka, 1 rocznica
2/ +Stanisław Kempczyński, 11 rocznica, Wiesław
Dolny (Bog)
Czwartek – 07.05.2015r.
7.oo

1/ +Florian Skrobol, żona Helena, rodziców z obu
stron, Wilhelm Kuczera , żona Helena, córka Róża,
dziadków z obu stron (Bog)
2/ +Alojzy Gorzawski, żona Helena, syn Jan (Bog)
17.oo 1/ +Jadwiga Oleś – na pamiątkę urodzin, mąż Antoni, syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred
(Bog)
2/ +Róża Korduła, mąż Jan (Bog)
Piątek – 08.05.2015r.

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. STANISŁAWA

1/ +Józef Maciończyk, żona Maria, rodziców, rodzeństwo, Rozalia, Józef Karwot
2/ +Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef (Bog)
17.oo 1/ +Stanisław Kubiak
2/ +Franciszek Korduła, 3 rocznica
3/ +ks. Stanisław Garbocz – na pamiątkę imienin

2/ +Franciszek Buchalik, żona Berta, rodzice z obu
stron
8.3o 1/+Konstanty Konrad – na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Adam Ptaszkowski – od kolegów i koleżanek
z pracy
10.oo 1/ +Józef Szymura (Got)
2/ +Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław
11.3o 1/+Henryk Malina
2/+Gertruda Skowronek, Janina Matusz, 10 rocznica
16.oo +Dorota Marcisz, 2 rocznica, mąż Ludwik, syn Andrzej (Rasz)
20.3o
Poniedziałek – 11.05.2015r.
7.oo +Marta Przeliorz, 3 rocznica, mąż Walenty (Bog)
17.oo 1/ +Eleonora Gembalczyk, 1 rocznica
2/ +Mieczysław Muras, 7 rocznica
Wtorek – 12.05.2015r.
7.oo

1/ +Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia
(Got)
2/ +Erwin Klimek, rodzice (Got)
17.oo 1/ +Anna Dyczka, 2 mężów
2/ +Ryszard Nikel, żona Maria
Środa – 13.05.2015r.
7.oo

1/ +Edward Bedka, żona Marta, rodzice z obu stron
(Bog)
2/ +Edward Karwot, żona Franciszka, rodzice z obu
stron
17.oo 1/ +Zigrid Stajer, mąż Stanisław (Got)
2/ +Alojzy Buchalik, 5 rocznica, rodzice z obu stron
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek – 14.05.2015r.

7.oo

7.oo Zaginiony Antoni Sobik (Got)
17.oo 1/ +Emil Gorecki, 22 rocznica (Bog)
2/ +Zofia Szier, mąż Wiktor, rodzice z obu stron,
Krystyna Sładek, mąż Maksymilian (Bog)
Piątek – 15.05.2015r.

Sobota – 09.05.2015r.
7.oo
11.oo
12.oo
13.3o
15.oo

17.oo

1/ +Albina Tarabura, Herman mąż, Jan Maciończyk,
syn Czesław (Bog)
2/ +Gertruda Hyła, 11 rocznica, rodzice
Ślub: Adrianna Sarzyńska – Marek Milewicz
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Marii i Ludwika Ostrzołek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Antoniny Krupa, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin
Elżbiety Król, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz z okazji 1 rocznicy ślubu Barbary i Dariusza Bisaga. TD
1/ +Stanisława Szweter, 30 rocznica
2/ +Izydor Chrószcz, 5 rocznica, żona Monika, syn
Stanisław, zięć Jan (Rasz)
3/ +Krystyna Kuczera w dniu urodzin
Niedziela – 10.05.2015r.

7.oo

1/ +Gertruda i Franciszek Kania, syn Józef, rodzice

ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA
APOSTOŁA

7.oo

1/ +Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy
Malina, żona Bronisława, wnuk Karol (Bog)
2/ +Teofil Weis, żona Maria, córka Łucja, 2 mężów,
zięć Albin, rodziców z obu stron
17.oo 1/ +Maria Pierchała, Gertruda Niemczyk, mąż Herman, Robert Pierchała, żona Maria (Bog)
2/ +Jan Karwot
3/ +Aniela Łukoszek
Sobota – 16.05.2015r.
7.oo
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Franciszki Motyka z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze oraz o zdrowie dla całej rodziny. TD
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Sylwii i Michała Drańczuk z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/ +Walenty Jurczyk, żona Dorota, syn Marian (Got)
2/ +Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul
(Bog)
3/ +Zenon Pałka, 1 rocznica (Bog)
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Niedziela – 17.05.2015r.

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7.oo
8.3o

10.oo
11.3o
14.15
16.oo

+Eryk Zimończyk, 8 roczn (Bog)
1/ +Genowefa Burda, 1 roczn., mąż Wincenty, synowa Krystyna
2/ +Mirosław Maciończyk, 11 roczn, dziadek Alojzy,
żona Anna, 2 synów
1/ +Barbara Jaworska, rodzice Jadwiga i Franciszek
Zdziarski
2/ +Edward Kula, żona Marta, syn Leszek
+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda
Matuszczyk, Antoni Gembalczyk (Bog)
Roczki i chrzty: Lena Mrowiec, Paulina Tajak, Dominik Pawliczek
+Tadeusz Swajda, rodzice, Maria i Franciszek Trybuś (Bog)

20.3o

8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

+Stefan Pierchała - w rocznicę śmierci (Got)
+Adamowicz Stefan, 1 roczn (Got)
+Krystyna Kuczera, mąż Emil (Bog)
1/ +Paweł Sobik, 2 roczn (Got)
2/ +Ernest Kozielski, rodzice Ludwik i Anna Kozielski
20.3o +Józef Remiarz, 6 roczn.
Poniedziałek – 25.05.2015
7.oo

1/ Od gradu w intencji Boguszowic (święcenie
świec)
2/ +Teofil i Łucja Rojek, córka Weronika, Franciszek
Kroczek, żona Berta, syn Alojzy, Anna i Paweł
Smołka (Bog)
17.oo 1/ +Leon Zimończyk (Bog)
2/ +Gerard Kuśka, 1 roczn (Bog)
Wtorek – 26.05.2015

Poniedziałek - 18.05.2015r.
7.oo +Renata i Erwin Piontek, rodzice z obu stron (Bog)
17.oo 1/ +Albert Bernacki, żona Marta, Ignacy Reclik, żona
Zofia (Bog)
2/ +Serafin Szymura, 8 roczn (Bog)

1/ +Krystyna Kuczera
2/ +Mirosław Pustołka (Got)
17.oo 1/ Rocznica poświęcenia kościoła
2/ +Marcin Mielczarski, 1 roczn
Środa – 27.05.2015

7.oo

+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda
Matuszczyk (Bog)
17.oo 1/ +Maksymilian Merkel, 1 roczn (Bog)
2/ +Alojzy Oślizlok, 2 roczn (Bog)
Środa – 20.05.2015r.
7.oo +Ryszard Oleś, 15 roczn, rodzice, Józef Szafraniec
17.oo 1/ +Dorota Adamczyk (Bog)
2/ +Feliks i Gertruda Hyła, rodzice z obu stron (Bog)
WSPOMNIENIE
ŚW. JANA NEPOMUCENA

7.oo

1/ +Helena Przeliorz – od Apostolatu Maryjnego
2/ +Teresa Mura – od Apostolatu Maryjnego
17.oo 1/ +Helena Studnik – na pamiątkę urodzin
2/ +Antoni Juraszczyk, żona Zofia 16 roczn. (Bog)
Piątek – 22.05.2015r.
7.oo

1/ Za ++ członków Różańca
2/ +Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Markiewka (Bog)
17.oo 1/ +Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła,
za ++ z rodzin Budny i Korduła (Bog)
2/ +Helena i Adolf Stajer (Got)
Sobota – 23.05.2015r.
7.oo

1/ +Jan Wencka, Gertruda i Ernest Matuszczyk,
Benedykt Winkler (Bog)
2/ +Waleska Zieleźny, syn Justyn, rodzice Maria i
Robert (Got)
14oo Msza dziękczynna z okazji 35-lecia działalności
zespołu charytatywnego
17.oo 1/ +Edward Kocjan, rodzice (Bog)
2/ +Jerzy Wawoczny, 16 roczn (Rasz)
3/ +Roman Benisz na rocznicę śmierci (Got)
Niedziela – 24.05.2015r.

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7.oo

WSPOMNIENIE
ŚW. FILIPA NEREUSZA

7.oo

Wtorek – 19.05.2015r.

Czwartek – 21.05.2015r.

ŚWIĘTO NMP MATKI
KOŚCIOŁA

+Lidia Lubszczyk, rodzice z obu stron (Got)

7.oo

1/ +Alojzy Zniszczoł, 20 roczn, rodzice Łucja i Paweł, 3 szwagrów (Bog)
2/ +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina,
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty
17.oo 1/ W intencji Apostolatu Maryjnego
2/ +Adam i Bronisława Świtała, córka Irena, zięć
Eryk
Czwartek – 28.05.2015
7.oo +Tekla Smyczek – od Apostolatu Maryjnego
17.oo 1/ +Alfred Kuczera – na pamiątkę urodzin
2/ +Berta Podlińska, Łucja Kozielska – z okazji Dnia
Matki
3/ +Leopold Sobik, Irena Dziurok (Bog)
Piątek 29.05.2015r.

WSPOMNIENIE
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

7.oo 1/ +Łucja Adamczyk, mąż Paweł
17.oo MSZA WSPÓLNA
+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zieleźny – od dzieci z okazji Dnia Matki
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, wnuczka Marzena,
rodzice z obu stron (Got)
+Józef i Jadwiga Zaik, córka Stefania, mąż Kazimierz, Weronik, mąż Mirosław, Stanisław i Aniela
Kula, synowie Jan, Stanisław i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona
Małgorzata (Got)
+Jan Kwiatkowski
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron,
Henryk Musiolik
+Ewald Buchalik
+Kazimierz Buch, na pamiątkę urodzin, matka
Salomea
+Jerzy Kokosiński, 6 rocznica, Władysław Gapys,
rodziców z obu stron
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+Czesław Reselski, żona Gertruda, rodziców z obu stron,
córka Dorota, wnuk Jan
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta,
Edward Pyszny (Got)
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, rodzice
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, rodzice, wnuk
Krzysztof
+Gerard Pawlas, na pamiątkę urodzin, syn Zbigniew (Got)
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synowie i synowe,
2 córki, 2 mężów, rodziców z obu stron (Got)
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna (Got)
+Eugeniusz Rojek – od Marka z rodziną (Got)
+Berta Klossok, mąż Józef, zięć Marian, rodzice
+Kornelia Sikora, Maria Bendingen, Zofia Wacław – na
pamiątkę urodzin od kuzynki
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Józef Zimończyk, Aniela
żona, rodziców z obu stron
+Hildegarda Kuźnik, Elfryda i Alojzy Pakura
+Maria Sobik, 2 mężów, 5 synów, synowa Małgorzata,
zięciowie Józef i Konrad, wnuczka Halina
+Zofia Sobik, mąż Brunon, dziadków z obu stron
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, rodziców
+Faustyn Kuśka, żona Maria, zmarłych rodziców i teściów,
za zmarłych z rodzin Kuśka, Karwot, Sosna, Grzesica
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś, Gertruda Wainert
+Aniela Maciończyk z okazji Dnia Matki, Berta i Stanisław
Knapek, Otylia Górecka, z okazji Dnia Matki, Maria i Jan
Wardas, Jadwiga i Karol Górecki, Wiktoria i Czesław Spaleniak, +Teresa Gurga, mąż Czesław, rodziców z obu stron
(Bog)
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodziców z obu stron (Got)
+Helena i Franciszek Sieroń
+Karol Hytrek, żona Tekla, Alfred Mazurek, żona Wiktoria,
Maksymilian Żelawski, żona Gertruda, Leon Szopa, dusze
w czyśćcu (Got)
+Henryk Podleśny, rodziców z obu stron
+Sylwester Kołatek, rodziców z obu stron, Maria i Paweł
Kołatek, Marta i Edward Sobik, syn Józef
+Urszula Fojcik, Edward i Monika Nowrot, Paweł i Marta
Fojcik, Aniela i Józef Forajter (Got)
+Stanisław Łaszczewski, na pamiątkę imienin, żona Apolonia, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, rodziców, dziadków
z obu stron, za zmarłych z rodziny Łaszczewski, Zając,
Świder, Lisiak, Godzina, Nowicki, zamarłych z pokrewieństwa, sąsiadów, znajomych
+Jan i Berta Kostorz, córka Małgorzata, zięć Bolesław
Sobik
+Henryk Sobik, żona Zofia (Got)
+Matthias Błażewicz
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i Herbert,
pokrewieństwo Kornas, Balcar, Gorzowski
+Jan i Weronika Cyran, synowie Stanisław i Władysław,
córka Bronisława, brat Ludwik
+Zofia i Antoni Gąsior, 2 synów, 3 córki, 4 zięciów, dusze
w czyśćcu (Bog)
+Paweł Machulec, żona Monika, 3 synów, córka,
Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec, dusze w
czyśćcu cierpiące, Eulalia Urban
+Eugenia Langowska, 18 rocznica, mąż Eugeniusz, wnuk
Stanisław, córka Brygida Molska
+Anna Musioł, syn Jerzy, Jadwiga i Franciszek Cyrulik,
córka Alina

+Konrad Buchalik, córka Halina, Wincenty Buchalik, żona Łucja, 3 synów, synowa Natalia
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata,
zięć Józef, za zmarłych z pokrewieństwa, dusze
w czyśćcu cierpiące
+Józef i Anna Kania, rodziców z obu stron
+Leon i Aniela Tokarski, syn Zbigniew, córka Teresa
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty
+Andrzej Smołka,
+Gertruda i Antoni Stec
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda
Sobota – 30.05.2015r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA
SARKANDRA

7.oo

1/ +Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice (Bog)
2/ +Sylwia Szymura (z domu Brząkalik) – od rodziny
Kluger
17.oo 1/ +Franciszek Szweda (Bog)
2/ +Andrzej Swaczyna, Krystyna i Bronisław
Pokładek
3/ +Felicyta Oleś, Jan Kukułka (Bog)
Niedziela – 31.05.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
14.oo

16.oo

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Za ofiarodawców z Gotartowic
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Szymona Oślizło z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dary Ducha Św. na dalsze lata życia
1/ +Alojzy Hartman – na pamiątkę urodzin (Bog)
2/ +Bożena Chlewińska
+Jan Adamski, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo Adamski, Budny (Bog)
1/ W intencji rocznego dziecka Lidii Woźniak, oraz 3
rocznicy urodzin córki Laury i z okazji 5 rocznicy
ślubu Soni i Marcina
2/ W intencji rocznego dziecka Zofii Musiolik
1/+Aniela Pomykoł – na pamiątkę urodzin
2/ +Józefa i Stanisław Zybała, Stanisław Strzyż

20.3o
Poniedziałek – 01.06.2015r.

WSPOMNIENIE
ŚW. JUSTYNA

7.oo

1/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel,
córka Irena
2/ +Maria i Antoni Smołka, Alojzy Kroczek (Bog)
17.oo 1/ +Tomasz Szostek – w rocznicę śmierci (Bog)
2/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata
Dronszczyk (Bog)
Wtorek – 02.06.2015r.
7.oo

1/ +Feliks Pomykoł, rodzice Anna i Wiktor (Bog)
2/ +Bernard Garbocz, rodzice Wilhelm i Marta (Bog)
3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin Józefa Szymury z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D.
17.oo 1/ +Alojzy Frelich, 1 roczn (Bog)
2/ +Jan Kampczyk, rodzice z obu stron, rodzeństwo,
Helena Fudala (Bog)
Środa – 03.06.2015

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY

7.oo

1/ +Aniela i Ryszard Benisz, rodzice (Got)
2/ +Helena Oleś, mąż Stanisław, rodzice z obu stron
(Bog)
17.oo 1/ +Aniela i Jan Abrachamczyk (Bog)
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2/ +Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona
Paulina (Got)
Czwartek 04.06.2015r.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7.oo
8.3o

1/ za parafian
2/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana w
intencji wszystkich biskupów, kapłanów kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Gotartowice

11.3o
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Damiana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze,
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Jacka Podleśnego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Piątek – 05.06.2015r.

WSPOMNIENIE
ŚW. BONIFACEGO

7.oo +Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian, Ryszard Oleś
17.oo 1/ Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji
rodzin wielodzietnych i czcicieli N.S.P.J.
2/ +Anna Szotek – na pamiątkę urodzin, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć Ryszard (Bog)
Sobota – 06.06.2015r.
7.oo

1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/ +Berta Waliczek – na pamiątkę urodzin
11.oo Ślub: Kochman Sylwia – Szymura Marcin
15.3o W intencji rocznika 1955
17.oo 1/ +Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta
i Józef Filipowscy
2/ +Edward Musioł (Got)
3/ +Walter Matuszczyk, 5 roczn, rodziców z obu
stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan
Garbocz (Bog)
Niedziela – 07.06.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

13.oo
16.oo
20.3o

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Od gradu w intencji Raszowca
Do Op. B. z okazji 18 rocznicy urodzin Damiana
Piwowar z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Do Op.B. z okazji 60 lat małżeństwa Marii i Maksymiliana Hytrek z Gotartowic z podz za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Gabrieli i Michała Tokarz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze oraz z okazji rocznicy ślubu Martyny i Wojciecha oraz o Boże błogosławieństwo dla syna Szymona
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:
Tomasz Cofalik
Ślub: Pielorz Łukasz – Nalewajka Rozalia
1/ +Paweł Sobik- na pamiątkę urodzin, rodzice, rodzeństwo, teść Franciszek Babilas (Got)
2/ +Józef Kuśka, żona Elfryda (Rasz)
+Ernest Matuszczyk, żona Małgorzata, syn Ryszard
– w rocznicę śmierci.
Poniedziałek – 08.06.2015r.

WSPOMNIENIE
ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ

7.oo

17.oo 1/ +Jan Wodniok, 20 roczn, córka Ewa, Łucja i Emil
Smołka, Paweł i Maria Wodniok (Bog)
2/ +Alfred Konsek, 20 roczn, wnuczka Sonia Trybuś,
rodzice Antoni i Gertruda Konsek, teściowie, Leon
i Maria Malina (Bog)
Wtorek – 09.06.2015r.
7.oo
17.oo 1/ +Elżbieta Wengerska, rodzice Gertruda i Paweł,
brat Marian (Bog)
2/ +Franciszka i Alojzy Podleśny (Got)
Środa – 10.06.2015r.

WSPOMNIENIE
BŁ. BOGUMIŁA

7.oo

1/ +Stanisław Witala, córka Ewa
2/ +Zofia Ogierman, 9 roczn, rodzice z obu stron,
Dominik Ogierman (Bog)
17.oo 1/ +Eryk Zimończyk (Bog)
2/ +Roman Orszulik (Bog)
Czwartek – 11.06.2015r.

WSPOMNIENIE
ŚW. BARNABY, APOSTOŁA

7.oo

1/ +Anna Szymura, 2 mężów
2/ Do Op.B. z okazji 5 rocznicy urodzin Dawida
Barczuk z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
17.oo 1/ +Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków
2/ +Stefan Ciszewski, 4 roczn.
3/ +Bronisława Juraszczyk – od pokrewieństwa
z rodziny Bulanda
Piątek – 12.06.2015r.

UROCZYSTOŚĆ NSPJ

7.oo

1/ W intencji Straży Honorowej
2/ +Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, Krystian Nowrot, rodzice, dusze w czyśćcu cierpiące
12.oo Ślub: Baran Monika – Dzierżawa Przemysław
15.oo Msza św. na cmentarzu
Sobota – 13.06.2015r.

WSPOMNIENIE
NIEPOKALANEGO SERCA NMP

7.oo
12.oo
15.oo
17.oo
19.oo

1/ +Elżbieta Sobik, 5 roczn (Bog)
2/ +Aniela Klamet
Ślub: Rusek Stanisław – Matuszczyk Patrycja
Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Weroniki
Szymura z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
1/ +Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz)
2/ +Małgorzata Zimończyk – na pamiątkę urodzin,
mąż Roman, rodzice
Nabożeństwo Fatimskie
Niedziela – 14.06.2015r.

ODPUST PARAFIALNY

7.oo
8.3o +Alfred Kula- w rocznicę śmierci, żona Helena
10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Jolanty i Walentego Szulik z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. T.D.
11.3o Suma odpustowa
13.oo Ślub: Polus Patrycja – Gruszka Tomasz
16.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Marty Piątek
z Gotartowic z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. T.D.
20.3o
Poniedziałek – 15.06.2015r.

WSPOMNIENIE
BŁ. JOLANTY
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7.oo

1/ +Ks. Infułat Edward Tobola
2/ +Alojzy Pierchała (Bog)
17.oo 1/ +Albert Bernacki, żona Marta, Teodor Urbanek,
żona Waleska (Bog)
2/ +Roman Rduch (Got)
Wtorek – 16.06.2015r.
7.oo

+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, syn
Józef, wnuczka Barbara, Maria i Alojzy Skupień,
Konstanty Liszka, żona Anna, syn Roman (Bog)
17.oo 1/ +Alojzy Frelich – na pamiątkę urodzin (Bog)
2/ +Ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo
Środa – 17.06.2015r.

WSPOMNIENIE ŚW. BRATA
ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA

7.oo

1/ +Zenon Polak
2/ +Robert i Anna Gembalczyk, Albert i Regina,
Róża Rugor, rodzice z obu stron
17.oo 1/ +Józef Przeliorz, żona Maria, syn Jerzy, żona
Marta, mąż Franciszek (Bog)
2/ +Jan Maciończyk, syn Czesław, Herman Tarabura,
żona Albina (Bog)
Czwartek – 18.06.2015r.
7.oo
11.oo Ślub: Kula Karolina – Muca Oskar
17.oo 1/ +Paweł Sobik, Marian Jurczyk (Bog)
2/ +Jan i Jadwiga Gołębiowscy, córka Maria, syn
Edward (Bog)
Piątek – 19.06.2015r.
7.oo

1/ Za żywych członków Różańca
2/ +Marta Maroszek, mąż Adolf, synowie Alojzy
i Reinhold, synowa Róża
17.oo 1/ +Zygfryd Merkel
2/ +Eryk Gruszka
3/ +Łucja Śmiatek, mąż Henryk, rodzice z obu stron,
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,
Jan i Zofia Garbocz (Bog)
Sobota – 20.06.2015r.
7.oo
10.oo
14.oo
17.oo

+Paweł i Anna Pierchała(Bog)
END – zakończenie roku formacyjnego
Ślub: Kacica Laura – Nalepa Bartosz
1/ /+Adam Hudek, 2 roczn (Bog)
2/ Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Cezarego
Kaczmarczyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. T.D.
3/ +Aniela Gomółka, 5 roczn.
Niedziela – 21.06.2015r.

7.oo
8.3o

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny
1/ +Katarzyna Zawadzka, mąż Jan (Rasz)
2/ +Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej
i Stefan (Rasz)
10.oo 1/ +Stanisław Cincio, 5 roczn (Got)
2/ +Alojzy Konka, 15 roczn, żona Aniela (Got)
11.3o Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Krystyny
i Janusza Pierchała oraz z okazji 50 rocznicy urodzin
Janusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
oraz w intencji dzieci z rodzinami.TD
14.15 Chrzty i roczki:

16.oo 1/ +Henryk Werber, 3 roczn, synowie Stanisław
i Janusz, rodzice z obu stron (Bog)
2/ Do Op. B. z okazji 40 lat małżeństwa Bolesława
i Urszuli Muras z podz za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze i w intencji dzieci z rodzinami. TD.
20.3o 1/ +Alojzy Szymura, 29 rocznica (Got)
2/ +Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan
Dyczka, córka Urszula (Got)
Poniedziałek – 22.06.2015r.
7.oo

1/ +Marta Oleś, 14 roczn, mąż Gerard, zięć Ignacy,
rodzice (Bog)
2/ +Alojzy Ostrzołek
17.oo 1/ +Ryszard Buchalik – na pamiątkę urodzin, rodzice
Marta i Fryderyk, bracia Alfred, Reinhold, i Henryk
Polok, córka Danuta (Bog)
2/ +Bronisław Boda, 2 roczn, rodzice z obu stron,
pokrewieństwo
Wtorek – 23.06.2015r.
7.oo

1/ +Jan Przeliorz żona Maria (Got)
2/ +Jan Nowak – z okazji Dnia Ojca
17.oo 1/ +Józef Hajnisz, żona Florentyna, Oskar Hajzyk
(Got)
2/ +Alojzy Zniszczoł, żona Helena, syn Roman (Bog)
Środa – 24.06.2015r. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.oo

1/ +Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodzice z obu
stron (Bog)
2/ +Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia
12.oo Ślub: Sztwiorok Beata – Kluger Łukasz
17.oo +Stefania Klimosz
Czwartek – 25.06.2015r.
7.oo +Rajmund Podleśny, 10 roczn.
14.oo Ślub: Czenczek Tomasz – Czenczek Nikoletta
Chrzest : Oliwier Czenczek
17.oo 1/ +Jan Konsek, 9 roczn. (Bog)
2/ +Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk,
rodzice z obu stron (Rasz)
3/ +Gertruda Błaszczyk – na pamiątkę urodzin
Piątek – 26.06.2015r.
7.oo 1/ +Leszek Skrzypiec
17.oo MSZA WSPÓLNA
+Stanisław Sobik, Jan Oleś, Ryszard Werber, żona
Monika, Franciszek Sobik, żona Teresa, za zmarłych
z rodziny
+Emil Zacher, Wiesław Dolny, Emil Dziwoki, Stanisław Kempczyński
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz,
Jerzy Zieleźny, Wincenty Skrzypiec - od dzieci z
okazji Dnia Ojca
+Franciszek Korduła, z okazji Dnia Ojca
+Hubert Mispel (Got)
+Marta Przeliorz, mąż Walenty
+Zygmunt Orszulik, żona Zofia, rodzice, syn Roman,
Lucjan Bombik, Jan Kuska, pokrewieństwo Orszulikowe
+Leopold Szymura, żona Franciszka, córka Anna
i Elżbieta, syn Walenty, pokrewieństwo Szymurowe,
dusze w czyśćcu
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+Dominik Matuszczyk, żona Berta, syn Paweł, córka
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron (Got)
+Danuta Oleś, rodzice, Walenty Szymura, pokrewieństwo Szymurowe i Gembalczykowe
+Zbisław Marszałek, rodzice, Franciszek Waliczek,
żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona Maria
(Bog)
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd
Zając, żona Gertruda, rodziców, dziadków z obu
stron, za zmarłych z rodziny Łaszczewski, Zając, Lisiak, Świder, Godzina , Nowicki, za zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów, znajomych
+Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, Robert Przeliorz, żona Gertruda
+Robert Dziwoki, żona Waleska, Ema Klimek, mąż
Florian, synowie Erwin i Longim, wnuk Czesław
(Bog)
+Jerzy Jurczyk, na pamiątkę urodzin, Sabina Jurczyk,
Maria Przeliorz, 2 mężów, Anna i Edward Wiaterek
(Got)
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za
zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Figas, dusze
w czyśćcu
+Stanisław Konsek, rodziców (Bog)
+Bernadeta Nowak na pamiątkę urodzin
+Anna i Józef Kania, rodziców z obu stron
+Władysław Snadacki, Mirosław Maciończyk, Stanisława i Edward Cygan, dusze w czyśćcu
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty
+Andrzej Smołka
+Gertruda i Antoni Stec
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda
+Jan Ulman (Bog)
+Zofia Kula w rocznicę śmierci, mąż Rufin, rodziców z obu stron,
+ Zygmunt Torbicki, zięć Antoni Kołodziej
+Berta Klossok, mąż Józef, zieć Marian, rodziców
z obu stron,
+Antoni Gajda z okazji Dnia Ojca, Wnuk Paweł,
Wiktoria i Hieronima Gajda, Dionizy Maciończyk
z okazji Dnia Ojca, Bronisława i Wilhelm rodzice,
syn Hubert
+Maria Malina, mąż Józef, rodzic…ów z obu stron
(Bog)
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga, Walenty Mucha, żona Genowefa, Józef Szymura, żona
Maria, rodziców z obu stron (Got)
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna,
mąż Wilhelm, Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków
z obu stron
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef
+Alojzy Gruszka, żona Franciszka, córka Elżbieta,
syn Rajmund i Jan
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron
+Józef i Gertruda Haręźlak
+Zofia Sobik, 10 rocznica, mąż Brunon, rodziców
z obu stron, dusze w czyśćcu (Got)
Sobota – 27.06.2015r.
7.oo

+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów

17.oo 1/ W intencji Apostolatu Maryjnego
2/ +Maria Malina, mąż Teofil, córka Helena, wnuk
Henryk, synowie Alojzy i Walenty, synowe Marta
i Matylda (Bog)
3/ +Franciszek Pierchała, żona Franciszka, synowie
Henryk i Czesław (Got)
Niedziela – 28.06.2015r. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
13.oo
16.oo
20.3o

1/ Od gradu w intencji Gotartowic (święcenie świec)
2/ +Kazimierz Pierchała (Got)
+Franciszek Zadka, 16 roczn, żona Elżbieta (Bog)
Do Op.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Teresy Kocyba z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
1/ +Henryk Gembalczyk, 4 roczn.
2/ +Paweł Szulik (Kop)
Do Op.B. z okazji 25 rocznicy ślubu Dariusza i Jolanty Lewandowski z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze.TD.
Do Op.B. z okazji urodzin Marii Sidzińskiej z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD.
1/ +Mieczysław Frąckiewicz – na pamiątkę urodzin
2/ +Anna Wasilewska – na pamiątkę urodzin – od
rodziny z Istebnej i Koniakowa

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

Kronika parafialna
Chrzty:
Alicja Kucharska, Hanna Stuchły, Maja Bendinger, Magdalena Sadanowicz, Zofia Steblok, Maja Podraza, Paulina
Goraus, Błażej Szarlej, Jagoda Piątkowska, Iga Szlachta,
Kacper Liszka, Natalia Misiaszek, Bartosz Czyż, Łukasz
Kotas, Wojciech Marek, Natalia Polewko, Inga Filipowska,
Michał Urbaczka, Jakub Oleś, Eryk Wyspiański, Laura
Jaciów, Julia Kusz, Oliwer Koś, Agata Długosz, Emil Torebko
Śluby:
Gardyan Antoni – Pustółka Janinaa
Pogrzeby:
Rojek Łucja
Gwizdała Adam
Gamoń Mieczysław
Buchta Piotr
Kieloch Joachim
Król Arnold
Mura Benedykt
Kuczera Krystyna
Mura Teresa
Jadwiga Szymura
Kolarska Eugenia
Bedka Marta
Wita Kornelia
Przeliorz Helena
Szymura Aniela
Kołodziej Antoni
Cybulska Aniela
Wróbel Maria
Kasperczyk Barbara

14.09.1937 – 11.01.2015
16.02.1957 – 13.01.2015
10.09.1951 – 22.01.2015
29.01.1961 – 24.01.2015
08.03.1940 – 30.01.2015
03.06.1943 – 30.01.2015
02.03.1942 – 01.02.2015
08.05.1936 – 05.02.2015
05.06.1933 – 06.02.2015
02.07.1927 – 07.02.2015
08.04.1937 – 08.02.2015
17.04.1936 – 09.02.2015
08.12.1935 – 09.02.2015
04.11.1931 – 14.02.2015
11.03.1938 – 15.02.2015
29.10.1957 – 14.02.2015
05.12.1927 – 09.02.2015
06.07.1937 – 20.02.2015
10.12.1963 – 21.02.2015
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Babilas Serafin
Dronia Marian
Bieniek Helmut
Smyczek Tekla
Kuśka Jan
Szewczyk Irena
Nowakowska Zenona
Juraszczyk Bronisława
Ptaszkowski Adam

13.09.1926 – 22.02.2015
16.08.1952 – 25.02.2015
14.05.1932 – 25.02.2015
17.04.1926 – 26.02.2015
22.11.1954 – 02.03.2015
03.12.1927 – 01.03.2015
09.11.1945 – 09.03.2015
28.04.1930 – 17.05.2015
06.12.1957 – 22.03.2015

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Maj
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi
pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych
środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Informator parafialny
Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30

w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne




spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu
i godziny z księdzem Proboszczem
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego

Sakrament chrztu





udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym

Czerwiec

Sakrament pojednania

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się
z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie
z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie
ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie
lub w życiu konsekrowanym.

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)

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

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

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

Przed Świętami Wielkiej Nocy mieliśmy okazję wesprzeć Mysłowickie Hospicjum „CORDIS”, gdzie przebywają często do końca swoich dni i tam umierają dzieci
chore na chorobę nowotworową. Składając na ten cel
od serca dowolną ofiarę na pamiątkę otrzymywaliśmy
jajko wielkanocne od wspomnianych dzieci i ich opiekunów. Hospicjum otrzymało w tych dniach ogólnopolskie wyróżnienie - CERTYFIKAT „SUPER HOSPA”.

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 14 czerwca 2015 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze czerwcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 5 czerwca 2015 r.
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Spotkanie Świeckiej
Rodziny Franciszkańskiej
W sobotę 28 marca br. miało miejsce kolejne
spotkanie Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej.
Rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10.oo, po
której wszyscy udali się do Domu Parafialnego
na spotkanie przy stole.

.

Przedszkolaki na probostwie
W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne z tradycyjnymi życzeniami ks. Proboszcza odwiedziły
przedszkolaki z grupy mieszczącej się na probostwie.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu z Domowym
Kościołem
W sobotę 21 marca br. od godz. 15.3o Pana
Jezusa adorowały rodziny skupione w Domowym Kościele. Na zakończenie adoracji każda
rodzina otrzymała indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
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Niedziela Palmowa
Tradycyjnie o godz. 11.15 miało miejsce przed
kościołem uroczyste poświęcenie palm z procesją wokół świątyni.

Święte Triduum
Paschalne

.

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęło się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a skończyło nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmowało liturgię Męki Pańskiej
w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się w sobotę po zachodzie słońca.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
Obrzęd umycia nóg

Drogę Krzyżową w Wielki Piątek poprowadził przygotowujący się do kapłaństwa w zgromadzeniu Księży
Salezjanów Łukasz Torbicki

Życzenia kapłanom składają przedstawiciele Rady Parafialnej

.
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Liturgię Wielkiego Piątku kapłani rozpoczynają od
symbolicznego gestu leżenia krzyżem przed ołtarzem,
który w tym dniu obnażony symbolizuje Chrystusa.
Kapłani więc padają przed Chrystusem, który za nas
oddaje życie na krzyżu.

Poświęcenie ognia rozpoczyna liturgię Wigilii Paschalnej

.
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

.
Procesja Rezurekcyjna na zakończenie liturgii Wigilii
Paschalnej

Przed nami małżeństwo
„Przed nami.., no właśnie, co przed Wami?
Małżeństwo!” - takim pytaniem rozpoczęła się
kolejna (wiosenna) edycja kursu dla narzeczonych.
— czytaj str. 12
Msza św. z udziałem uczestników kursu
i par prowadzących
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.
Rozpoczęcie kursu „Przed nami małżeństwo”

Z kącika gospodarczego
Stosunkowo łagodna końcówka tegorocznej zimy pozwoliła cały czas kontynuować prace remontowe i modernizacyjne na naszych parafialnych obiektach.
— czytaj str. 5

.

Zamontowany nowy piec
Wymiana pieca CO na
„Starej Farze”
Rozbiórka starych schodów od strony południowej

.
„Stara” wersja pieca
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