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„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?”
(Jan Kochanowski)

Nowy wikary

Dożynki 2015

28 sierpnia podziękowaliśmy za
3 lata posługi w naszej parafii
ks. Markowi Siedlaczkowi. Na
jego miejsce ks. Arcybiskup
Wiktor
Skworc
mianował
ks. Tomasza Stolarskiego, którego bardzo serdecznie witamy
w naszej wspólnocie.
— czytaj str. 12

Podziękowanie za tegoroczne plony miało miejsce 6 września podczas Mszy św. o godz. 11.30, którą
tradycyjnie poprzedził korowód
dożynkowy dzielnic Gotartowice i
Boguszowice. Po południu na Farskim Ogrodzie odbył się festyn
dożynkowy.
— czytaj str. 16

Nabożeństwa
różańcowe
Zbliża się miesiąc październik.
Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych, by wypraszać dla nas i całego świata potrzebne łaski.
KRÓLOWO RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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Dożynki 2015
Tradycyjny korowód dożynkowy dzielnic Gotartowice
i Boguszowice poprzedził uroczystą Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony. Po Eucharystii w scenerii Farskiego Ogrodu spotkali się gospodarze i zaproszeni goście, zaś po południu, pomimo niesprzyjającej
pogody, była okazja do wspólnej zabawy na dożynkowym festynie.
— czytaj str. 16

Gościem honorowym tegorocznych dożynek był
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera
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Pielgrzymka
ministrantów
W sobotę 29 sierpnia grupa ministrantów wraz ze swoim nowym opiekunem
ks. Tomaszem Stolarskim udała się na
Powakacyjną Pielgrzymkę Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Pielgrzymka rozpoczęła się w kościele
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
Katowicach, po czym nastąpił przemarsz do katedry, gdzie miała miejsce
uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora
Skworca.
— czytaj str. 13

Spotkanie zespołu
katechetycznego
U progu nowego roku szkolnego pod przewodnictwem ks. Proboszcza zebrał się nasz zespół katechetyczny.

Wolontariat Misyjny
W niedzielę 12 lipca gościliśmy w naszej parafii wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego,
którzy przeprowadzili całodzienną animację misyjną.
— czytaj str. 11
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Po radosnych wydarzeniach czerwcowych jakimi były uroczysta Msza św. z
udziałem księdza Arcybiskupa Wiktora
Skworca na naszym cmentarzu i odpust
parafialny wpisany w obchody 80 rocznicy poświęcenia naszego kościoła (z 30
maja 1935 roku), przychodzi nam podziękować Bogu za czas kolejnych wakacji, ale jednocześnie łączyć się w bólu z tymi, którzy
przeżywają swoje choroby, cierpienia, doświadczenie migracji za chlebem, starość i
inne uciążliwości duchowe, bądź też pożegnali się w ostatnim czasie „na zawsze” ze
swoimi bliskimi.
Dziękujemy naszemu Zespołowi Charytatywnemu i wszystkim wspierającym to dzieło za kolejny
wyjazd naszych dzieci do Białki Tatrzańskiej.
Pielgrzymom udającym się na Jasną Górę za duchowe poświęcenie i modlitwę. Podróżując w czasie
wakacji, można było widzieć Polaków modlących się
w różnych miejscach w Polsce i za granicą o pokój na
świecie. Takim znanym miejscem nieustannej modlitwy w tej intencji jest Medziugorje – ze swoją Królową Pokoju w Bośni - Hercegowinie. Przychodzi też
refleksja nad tym, dokąd zmierza współczesny świat i
Europa. Na ile orędzie fatimskie wzywające do nawrócenia i wierności Bogu i jego przykazaniom zostało
przyjęte bądź też zlekceważone.
Zastanawiające są bowiem wyraziste znaki czasu
widoczne chociażby w ostatniej fali tzw. imigrantów
idących dzień i noc w kierunku najbogatszej części
Europy. Dzisiaj to samo pytanie, które Jan Paweł II
skierował do Francji – „Francjo co zrobiłaś ze swoją

wiarą?”- każdy z nas może postawić wobec siebie
samego. Oprócz tej refleksji pozostaje nam modlitwa i
codzienna praca.
Dlatego podsumowując miniony czas, pomimo że
był to okres wakacyjny, odnotowujemy wiele działań
na polu gospodarczym wynikających przede wszystkim z potrzeby przygotowania do dalszych inwestycji,
które są przed nami. Do wykonanych zadań od końca
czerwca do połowy września zaliczyć możemy:

1. Kontynuacja malowania przedsionków kościoła – wejście środkowe (pan Janusz Gawęda).
2. Wymiana ponad 20 metrów drabin drewnianych na aluminiowe z zabezpieczeniami w górnych odcinkach wieży kościoła (pan Ogierman).
3. Wymiana krat na otworach w kanałach
wdechowych ogrzewania kościelnego (pan H.
Figas i pan Ogierman).
4. Wykonanie betonowego wzmocnienia i założenie nowych krat w miejscu wydechu ciepłego
powietrza (pan Hubert Figas, Robert Zając, Wiesław Michałowicz i firma pana Ogiermana).
5. Zamontowanie nowego bojlera elektrycznego
w kuchni naszej ochronki parafialnej na Starej
Farze (pan H. Figas i pan Jerzy Cyroń).
6. Usunięcie awarii wodnej i wymiana zaworów w okolicach salki ministranckiej (pan H.
Figas i pan Wiesław Michałowicz).
7. Wymiana na Starej Farze grzejników centralnego ogrzewania na aluminiowe wraz z
termostatycznymi zaworami (pan Alojzy
Brychcy).
8. Pomalowanie pomieszczeń w dolnej części
Starej Fary (pan Bogusław Michałowicz i pan
Damian Zając).
9. Pomalowanie mieszkania po księdzu Marku
przed przyjęciem nowego wikarego ks. Tomasza Stolarskiego (panowie Jan i Adam Śmiatkowie).

Medziugorje – miejsce objawień.

serce ewangelii 6

10. Uporządkowanie po malowaniu klatki
schodowej na chór oraz zainstalowanie nowej
szafy.
Po ostatnich burzach i zniszczeniach, jakie
miały miejsce przede wszystkim na cmentarzu,
udało nam się wreszcie pozyskać kilka pozwoleń na wycinkę niektórych drzew na naszym
terenie, a głównie na cmentarzu. Drzewa te są w
bardzo złym stanie i stanowią ewidentne zagrożenie dla życia ludzkiego i naszych pomników. Serdecznie dziękuję panu Jankowi Murze za pomoc
w realizacji tej sprawy. Obecnie dokonujemy ustaleń z firmami, które będą kontynuować przegląd
naszego drzewostanu i jego czyszczenie. Każde
takie przedsięwzięcie obwarowane jest wieloma
warunkami i przepisami prawnymi. Dziękujemy
OSP z Boguszowic i ZSP w Rybniku oraz
wszystkim wolontariuszom za pomoc i interwencję w chwilach krytycznych po niszczącej
wichurze w lipcu.
W dziedzinie przygotowań do położenia
granitu i nowej aranżacji naszego prezbiterium
wszystko jest na dobrej drodze, aczkolwiek odbędzie się z pewnym poślizgiem czasowym od nas
niezależnym. Wiele pracy czeka naszych artystów
państwa Kłosek z Buczkowic i pana Mazurka
sprowadzającego granit ze Szwecji.

Położenie nowej kostki przy budynkach na Starej Farze

W naszej parafii trwają intensywne przygotowania do wizytacji kanonicznej polegające
na wypełnieniu stosownych dokumentów, dokonywaniu ustaleń i oczekiwaniu na osoby,
które z ramienia naszej Kurii Archidiecezjalnej
odpowiedziane są za zwizytowanie poszczególnych dziedzin życia parafialnego.
Ukoronowaniem wizytacji będzie obecność
księdza Biskupa Adama Wodarczyka w piątek
23 i w niedzielę 25 października. O szczegółach
tej wizytacji będziemy jeszcze informować. Niezależnie od wizytacji życie naszej wspólnoty parafialnej przebiega tak jak zawsze - w klimacie nieustannych remontów, tradycyjnych form modlitwy i spotkań w grupach. Przy okazji chcę zachęcić również do większego wpisania się swoją
obecnością w czas adoracji przed Najświętszym
Sakramentem, naszej czwartkowej jutrzni i poniedziałkowej Modlitwy Wieczornej Parafii. Zachęcamy również parafian do dalszego otwierania się
na młodzież, która przybędzie na Światowe Dni
Młodzieży do naszej Archidiecezji i Krakowa w
lipcu 2016 roku. Jeszcze raz z serca życzymy
naszemu nowemu księdzu wikaremu Tomaszowi
wiele sił i błogosławieństwa Bożego w naszej
wspólnocie.
Wdzięczny, nie tylko panu Hubertowi, ale
wszystkim, którzy wspierają nasze dzieła gospodarcze i trwają na wspólnej modlitwie z serca
błogosławię.
Ks. Błotko Krzysztof – proboszcz

Roboty malarskie na Starej Farze
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Proboszcz z Ars (37)
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.
Może nie wszyscy penitenci księdza Vianney'a wytrwali w dobrym, na wzór owego młodzieńca, jednakże jest
rzeczą pewną, że Święty nasz odnosił zwycięstwa w wypadkach niezmiernie trudnych i zdobywał wytrwałość tam,
gdzie się zazwyczaj na nią nie liczy. Prosił mię kiedyś
ksiądz Niermont, rektor wielkiego seminarium w Brou opowiada ks. Toccanier - bym zapytał księdza Proboszcza,
czy nawrócił kiedy pijaka. Tak, mój drogi - brzmiała jego
odpowiedź - niedawno jeszcze przyszła do mnie kobieta z
podziękowaniem, mówiąc: Do ostatniego czasu byłam bardzo nieszczęśliwa w pożyciu z moim mężem; więcej dostawałam razów niż kawałków chleba. Ale od czasu, gdy widział się on z księdzem Proboszczem, stał się łagodnym, jak
jagnię.
Obecny przy tej rozmowie pewien wikariusz opowiedział z kolei, iż znany mu był podobny przykład. Człowiek z
jego parafii, który niegdyś oddawał się pijaństwu, od czasu
swej pielgrzymki do Ars, celem poprawy, jął stosować środek iście heroiczny: idąc bowiem do kościoła, znacznie
nadkładał drogi, byle ominąć szynk, który zawsze był mu
pokusą, ilekroć doń się zbliżał. Pewien niepoprawny pijak z
Chaleins, dawnej mej parafii - zeznawał prałat Mermod,
podówczas proboszcz w Gex - został gruntownie nawrócony
przez księdza Vianney'a. Żyjąc jeszcze później trzy lata nie
wziął do ust ani kropli wina i prowadził życie bardzo przykładne. Znamienny szczegół: zacny ten chrześcijanin, pewnego dnia przybył do mnie na plebanię i mimo że był zupełnie zdrów, chciał się wyspowiadać, mówiąc, że umrze. Na
usilną jego prośbę wyspowiadałem go, udzieliłem mu rozgrzeszenia i Komunii św. W godzinę potem zmarł. Widziano
też, jak za pośrednictwem Proboszcza z Ars poróżnione
małżeństwa powracały do zgody, jak dumni sceptycy stawali się pokorni i wierzący, jak dawni rozpustnicy umierali
śmiercią błogosławionych lub szukali samotności w klasztorze.
Pewien budowniczy z Lyonu otrzymywał często od
żony aż nadto zasłużone wymówki... Pewnego poranku, po
gwałtownej sprzeczce, ten mąż winowajca wykrzyknął:
Nigdy już mnie nie zobaczysz! Potem trzasnął drzwiami za
sobą i wyszedł na plac. Tu ujrzał stojący omnibus z napisem: Połączenie z Ars. - Co to za miejscowość? - zapytał
przechodnia. - Ars - objaśniono go - jest to wioska w departamencie Ain, dokąd jeżdżą ludzie do nadzwyczajnego proboszcza... Odczuwając potrzebę jakiejś zmiany i uspokojenia nerwów, a więcej jeszcze z ciekawości, Lyończyk wsiada do omnibusu, który prawie natychmiast rusza z miejsca.

Chwila odjazdu wyznaczona była tak, że podróżni przybywali do Ars przed godziną jedenastą, tj. na krótko przed
nauką katechizmową. Budowniczy przedostał się do kościoła i zaraz ujrzał i usłyszał świętego Proboszcza. Wyszedł ze
świątyni głęboko wzruszony. Spotkawszy następnie księdza
Toccanier, rzekł do niego: Księże, ten kapłan tak jest pogrążony w miłości Bożej i słowa jego tak są porywające, że jeśli
go raz jeszcze usłyszę, dam się złapać, jak inni! Na to zacny
misjonarz, odrzekł iż nic w tym nie widzi niestosownego,
a przeciwnie... Po południu budowniczy już stanął w rzędzie
penitentów księdza Vianney'a... Po spowiedzi wyszedł
z zakrystii całkiem odmieniony, czując się najszczęśliwszym ze śmiertelników; po czym wrócił do Lyonu, aby
rzucić się w ramiona tej, która już miała go nigdy nie ujrzeć.
Stał się zupełnie innym człowiekiem. Przed przybyciem
księdza Toccanier do Ars, nabrało w Lyonie rozgłosu inne
nawrócenie. Nauczyciel rysunku w szkole przemysłoworolniczej, nazwiskiem Maissiat, był również znanym geologiem. Chętnie nazywał się sam filozofem, chcąc przez to
powiedzieć, że wierzy tylko w rozum. Przyjąwszy w dzieciństwie pobożnie pierwszą Komunię św. w najgorszej epoce Terroru porzucił wiarę katolicką, wyznając później kolejno: mahometanizm, judaizm, protestantyzm, saintsimonizm,
wierząc w spirytyzm, a wreszcie ulegając komunizmowi...
Życie jego przypominało fantastyczną powieść.
Pewnego pięknego dnia, w czerwcu 1841 roku, wyjechał on z Lyonu, by odbyć kilkudniową wycieczkę w góry
Beaujolais. Przypadkiem, w omnibusie idącym do Villefranche sur-Saone, spotkał starego przyjaciela, który z miasta tego zamierzał udać się do Ars. - Jedź ze mną - rzekł mu
spotkany przyjaciel. - Zobaczysz kapłana, który cuda czyni.
Cuda! zaśmiał się szyderczo geolog. Nie wierzę w nie!... Jedź, mówię ci, zobaczysz je i uwierzysz. - Dobrze więc,
niech tak będzie! Zgoda na spacer do Ars! I dodał żartobliwie: - Jestem artystą, więc podoba mi się wyraz Ars! Nazajutrz z rana, przez ciekawość poszedł na Mszę św. ks. Vianney'a. Po Mszy niespodzianie Proboszcz z Ars idzie wprost
ku niemu i kładąc mu na ramieniu swą szczupłą rękę, daje
znak, by udał się za nim... Wszedłszy do zakrystii, filozof ze
zdziwieniem ujrzał konfesjonał... Na ruch ręki zapraszający
go, by tam klęknął, wzdrygnął się:, Co to - to nie!... Mąż
Boży wszakże nie spuszczał zeń oczu. I oto... Maissiat klęka... Ostatecznie, cóż to szkodzi? - pomyślał. Znalazłszy się
sam na sam z kapłanem, opowiada mu chłodno, w formie
szkicu psychologicznego nędzne dzieje swej duszy. Święty
spowiednik słuchał go pilnie, nie myląc się wszakże w ocenie rzeczywistego usposobienia tego dziwnego penitenta.
Mój drogi, przyjdź jeszcze pomówić ze mną jutro - rzekł
wreszcie - A tymczasem udaj się przed ołtarz świętej Filomeny i powiedz jej, by ci u Chrystusa Pana uprosiła łaskę
nawrócenia. Maissiat nie sprzeciwia się; idzie i staje na
wskazanym miejscu. Nagle dzieje się z nim coś tajemniczego: łzy cisną mu się do oczu. Dlaczego? Sam nie wie. Przeciska się przez tłum i płacząc wychodzi z kościoła. Później
tak o tym mówił: Ach, ileż szczęścia mieści się w takich
łzach! O wycieczce w góry Beaujolais nie było już mowy.
Nazajutrz geolog ponownie znalazł się u stóp Proboszcza
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z Ars. Ojcze - rzekł, już zwyciężony przez laskę - ja w nic
nie wierzę... Proszę mi dopomóc! I Święty tak mu dopomógł, że geolog, spędziwszy u jego boku dziesięć dni, pełen
wiary powrócił do Lyonu. Odtąd wobec kolegów nie podzielających jego wiary - opowiada ksiądz Raymond, który
znał go dobrze - stawiał czoło wszelkim względom ludzkim
i stał się jednym z najpobożniejszych i najgorliwszych katolików w mieście. Umarł w najlepszym usposobieniu, jakim
tylko natchnąć może człowieka chrześcijańska pobożność.
Około połowy listopada 1855 roku, w hotelu Pertinand'a zamieszkał wraz z matką młody człowiek, Sylwan
Dutheil, z Clermont l'Herault. Wstąpiwszy do wojska w
szesnastym roku życia, Sylwan, wskutek różnych nadużyć,
nabawił się choroby piersiowej, która zmusiła go do powrotu na łono rodziny. Dziwne zdarzenia pobudziły go do podjęcia długiej i męczącej podróży do Ars. Przechodząc kiedyś
ulicą w Montpellier, ujrzał portret Proboszcza z. Ars, i...
wyśmiał go. A gdy towarzysząca mu
siostra zganiła go za to, mówiąc: Czy
nie wiesz, że mógłbyś odzyskać zdrowie,
gdybyś zaufał temu świętemu mężowi?
Młody człowiek jął jeszcze bardziej
szydzić. Następnej nocy we śnie ukazał
mu się święty Proboszcz, trzymający w
ręku jabłko więcej niż do połowy zgniłe.
Wstrząśnięty tym dziwnym snem, młodzieniec wyraził chęć udania się do Ars.
Matka zgodziła się zawieźć go tam.
Ponieważ był cierpiącym, ksiądz Vianney sam odwiedzał go codziennie w
hotelu. Z rana w sobotę 8 grudnia, w
święto Niepokalanego Poczęcia, Sylwana zupełnie bezsilnego, lecz nawróconego już i rozgrzeszonego, przyniesiono
przed stopnie ołtarza. Po przyjęciu Komunii św. zawołał z przejęciem: Jakże
szczęśliwy jestem! Nigdy w życiu jeszcze
takiego szczęścia nie doznałem!... Rzucił
się w objęcia matki i rzekł, płacząc:
Radość przy przyjęciu tej Komunii sprawia, iż zapominam o
wszystkich cierpieniach. Nie chcę już opuścić tego świętego
Męża; chcę tu umrzeć! I istotnie, następnej nocy umarł.
W roku 1859 przyprowadzono podstępem do Ars starego przewoźnika znad Saonle'y, zatwardziałego grzesznika.
Skoro ujrzał on kościół pełen pielgrzymów i konfesjonał
oblężony przez penitentów, wnet zmiarkował, że użyto
względem niego podstępu; jął tedy bluźnić i chciał natychmiast miejsce święte opuścić. Wytłumaczono mu jednak, iż
było już za późno, i że rad nie rad, w tym niemiłym dlań
zakątku przenocować musi. Udało się wszakże komuś
uprzedzić księdza Vianney'a o przybyciu tej grubej ryby. O
zmroku Proboszcz z Ars zjawił się u naszego przewoźnika. Nie po to tu przyjechałem, by odegrać rolę dewotki!... krzyczał stary jak szaleniec. - Proszę mnie zostawić w spokoju! Chcę jak najprędzej odjechać... - Mój drogi - odparł
łagodnie ksiądz Vianney - czemu nie chcesz ulitować się
nad własną duszą? I wypowiedziawszy te proste słowa,
wyszedł. Co się stało w nocy - nie wiadomo; dość, że nazajutrz z rana święty zastał swego grzesznika z oczyma zalanymi łzami i z krucyfiksem w rękach. Nawrócenie jego było
zupełne i rzucające się w oczy. Ksiądz Vianney powiedział
mu - taka przynajmniej rozeszła się pogłoska - że spowied-

nik i penitent wkrótce jeden po drugim zstąpią do grobu.
Istotnie, w niedługi czas po śmierci Sługi Bożego, zastano
starego przewoźnika bez życia. Zmarł klęcząc na łóżku.
Pewnego jesiennego dnia 1852 roku, Franciszek Dorel
- który w Villefranche sur Saone wyrabiał przedmioty gipsowe - szedł w towarzystwie swego przyjaciela do Ars.
Dorel miał lat trzydzieści dwa i wygląd dziarski. W stroju,
jaki miał na sobie, nikt nie wziąłby go za pątnika, a przy
tym ze strzelbą na ramieniu, ze wspaniałym psem myśliwskim nie wyglądał bynajmniej na człowieka, któremu
spieszno do spowiedzi. W przeddzień wyruszenia w drogę,
przyjaciel Dorel'a zapytał go: - Czy nie poszedłbyś jutro do
Ars? Jest tam Proboszcz, co cuda czyni - spowiada dniem i
nocą. Warto go zobaczyć. - A więc i ty także miałbyś zamiar
wyspowiadać się u niego? - zdziwił się Dorel. - A czemużby
nie?... - Jeśli chcesz, idź. Zresztą, słuchaj: pójdę i ja, lecz
wezmę z sobą strzelbę i zabiorę psa... Po obejrzeniu tego
cudownego proboszcza udam się na stawy
w la Dombes, by ustrzelić parę kaczek. A
ty, jeśli ci się podoba, możesz tam zostać i
pójść do spowiedzi.
Dwaj podróżni wchodząc do wsi ujrzeli właśnie Proboszcza z Ars przesuwającego się pomiędzy dwoma rzędami
pątników. Szedł powoli, błogosławiąc
łagodnym ruchem ręki. Zaciekawiony
Franciszek Dorel wmieszał się w tłum. I...
o dziwo: święty starzec przystanął wprost
przed nim i zaczął patrzeć kolejno to na
psa, to na myśliwego. Wreszcie rzekł z
powagą: Byłoby rzeczą wielce pożądaną,
żeby dusza pańska była równie piękna, jak
pański pies. Młody człowiek poczerwieniał i opuścił głowę... I w tej chwili jasno
zrozumiał, że oto jego pies pozostał tym,
czym go Bóg stworzył, wiernym zwinnym zwierzęciem; lecz on już odszedł od
swego przeznaczenia, zniszczył bowiem
w swej duszy obraz i podobieństwo Boże!... Przerażony tym niespodziewanym ujawnieniem stanu
swej duszy, jął długo zastanawiać się, co mu czynić należy,
aż wreszcie, powierzywszy miejscowym ludziom strzelbę i
psa, wszedł do kościoła i wyspowiadał się przed księdzem
Vianney'em. Tak był skruszony, że zalewał się łzami. Teraz, gdy pojął cenę swej duszy, próżność świata i powagę
życia ludzkiego, zapragnął służyć tylko Bogu. Postanowił
więc zostać zakonnikiem. - Wstąp do trapistów... - rzekł mu
bez wahania Proboszcz z Ars. Skorzystał z tej rady. Wstąpił
do klasztoru Najświętszej Panny w Aiguebelle d. 18 grudnia
1852 roku. W następnym roku przywdział habit zakonny; a
w szesnaście lat później złożył uroczystą profesję, pod imieniem Brata Arsena... Zmarł świątobliwie, jako zakonnik, 18.
grudnia 1888 roku.
(Przygotował ks. Krzysztof B. Za: Francis
Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków
2009)
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
Czy potrzeba nam - Katolikom stałej formacji chrześcijańskiej?
Na tak postawione pytanie odpowiedź wydaje być
prosta, ale czy tak jest w
istocie i czy w ogóle zadaję
sobie to pytanie? Przed nami
nowy rok szkolny, a więc i
nowy rok formacyjny dla ludzi Kościoła, którzy aktywnie
tworzą ruchy i stowarzyszenia chrześcijańskie.
To nowe otwarcie, wzmocnione
pragnienie aktywnego wejścia w poszukiwanie Boga w swoim życiu.
Boga, który stworzył mnie z miłości i
radości do miłości i radości. Stworzył
mnie - człowieka jako kogoś kto jest
kochany, jako kogoś kto natrętnie
poszukuje szczęścia. Kogoś kto ma
sumienie – wewnętrzne usposobienie,
człowieka, który pozwala rozpoznać
dobro i zło oraz wybierać dobro. Owo
„Sumienie” jest wewnętrznym sanktuarium człowieka, w którym przebywa on z Bogiem, który przemawia
wprost do człowieka, do mnie jeżeli
tylko chcę słuchać. Jako człowiek
jestem spotkaniem, a pierwszym złem
jest samotność człowieka, osamotnienie, a pierwszym dobrem jest bycie
razem, bycie w kontakcie, budowanie
więzi, aż do małżeństwa i rodziny
włącznie. Tu z pomocą małżonkom
przychodzi „Duchowość małżeńska”
– rozumiana jako wiedza i umiejętność uświęcania siebie i współmałżonka w małżeństwie i poprzez małżeństwo. Świadomość, iż zawierając
sakrament małżeństwa małżonkowie
wkraczają na drogę świętości jest
niesamowicie budująca. Jeżeli tylko
zechcemy jako małżonkowie sakra-

mentalni możemy uświęcać się każdego dnia, każdej minuty i sekundy
naszego życia. 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.
Świętość to miłowanie, to czynienie siebie darem darmo danym
bliźniemu. To doskonalenie się w
miłości Boga i bliźniego. Miłować
Boga to pełnić Jego wolę, wypełniać
przykazania Boże – tak mówi Św. Jan
– więc my chcemy słuchać Boga w
Jego przykazaniach, spotykać się z
Nim w sakramencie pojednania, na
Eucharystii, przyjmować do serca i
adorować Go – to podstawa naszego
życia. O to dbamy.
Co zaś tyczy się miłości bliźniego – to moim szczególnym bliźnim
jest moja współmałżonka, mój
współmałżonek. To z nim mam budować więzy miłości. Dążyć do celu
małżeństwa jakim jest budowa jedności, komunii osób na wzór komunii
Osób Boskich. Mamy stawać się jednością. Bóg nasze szczęście ulokował
w miłości, a miłość to czynienie dobra. Rozumem mam rozeznać i wolą
wykonać. Miłość to akt rozumu
i woli, to nie uczucie, które jest tylko
informacją o mojej sytuacji życiowej.
Miłość zaczyna się od emocji, od
uczucia dającego informację, iż ta
osoba mnie cieszy, że przebywanie z
nią sprawia mi radość. Miłości towarzyszą uczucia miłości, ale uczucia
miłością nie są.

Tak - potrzeba nam stałej formacji chrześcijańskiej, im dłużej poszukujemy wiedzy i ćwiczymy umiejętność uświęcania się w małżeństwie
i poprzez małżeństwo tym bardziej
jesteśmy utwierdzani w tym, iż potrzeba nam stałej formacji. Potrzeba
nam wiedzy i umiejętności w budowaniu relacji miłości, a uzdolnieni
łaską sakramentu małżeństwa możemy jako małżonkowie rosnąc dla
nieba. Każde małżeństwo jest zaproszone – to Jezus zaprasza słowami
„Pójdź za mną”. Equipes Notre-Dame
ma za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości.
Ani więcej, ani mniej. Każde małżeństwo sakramentalne może dołączyć do
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Equipes Notre-Dame, ruchu duchowości małżeńskiej i stawać się każdego dnia od nowa poszukiwaczami
Boga w swoim życiu. Zapraszamy.
Podajemy nr kontaktowy 791 164 179
oraz adres: slask@end.org.pl

Bernadeta i Piotr
Jak zawsze zapraszamy na rekolekcje.
Znajdziecie nas na stronie internetowej:
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje
Zgłoszenia na adres e:mail:
rekolekcje@end.win.pl
lub telefonicznie pod nr

602-694-598

Terminarz rekolekcji dla małżeństw
02-04 X
2015
23-25 X
2015
06-08 XI
2015

Nysa
(woj. opolskie)
Porszewice
(woj. łódzkie)
Licheń
(woj. wielkopolskie)

Rekolekcje ewangelizacyjne
ks. Sławomir Knopik
Macierzyństwo, ojcostwo – budowanie więzi
w rodzinie
Jacek Pulikowski
Miłość małżeńska na podstawie życia błogosławionych Marii i Alojzego Quattrocchi
o.Andrzej Rabij

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)
Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)
Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca
wolne
miejsca
wolne
miejsca
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13-15 XI
2015
20-22 XI
2015

Porszewice

ks. Gabriel Pisarek

(woj. łódzkie)
Stadniki
(woj. małopolskie)

22-24 I
2016

Pniewy
(woj. wielkopolskie)

12-14 II
2016

Wadowice
(woj. małopolskie)

19-21 II
2016

Żdżary
(woj. mazowieckie)

11-13 III
2016

Popowo Letnisko
(woj. mazowieckie)

1-3 IV
2016

Bóg szuka Orędowników

Zakroczym
(k/Modlina)
(woj. mazowieckie)

Zasiądźmy razem
ks. Gabriel Pisarek
Płciowość – dar czy utrapienie
o.Karol Meissner
Duchowy wzrost ekipy
ks. Sławomir Knopik
Bóg wzywa na wyspę milczenia – rekolekcje w ciszy
Ks. Wojciech Zyśk
Chrześcijańska Duchowość Małżeńska – dzisiaj
ks. Wojciech Sadłoń
Katarzyna i Marek Rymsza
“Zasiądźmy razem – jak pokonać trudności dialogu
małżeńskiego” Rekolekcje prowadzone metodą
warsztatową.
Brat Piotr Zajączkowski

Papież Franciszek spotkał
się z Équipes Notre-Dame
Trzeba z miłosierdziem
przyjmować zranione rodziny, jednocześnie nie można
poddawać się ideologicznej
kolonizacji. Franciszek mówił
o tym do 400 członków Équipes Notre-Dame, których
przyjął na audiencji 10 września w Sali Klementyńskiej.
Ten świecki ruch kościelny,
promujący duchowość małżeńską,
powstał w 1938 r. we Francji i z czasem rozprzestrzenił się na cały świat.
Dziś jest obecny w 81 krajach (także
w Polsce), zrzeszając 12,5 tys. „équipes” (zespołów), do których należy
ok. 63 tys. małżeństw oraz 2,5 tys.
wdów i wdowców; służy im duszpastersko ponad 8 tys. kapłanów.
Pozdrawiając Ojca Świętego
José i Maria Berta Moura, stojący na
czele międzynarodowego kierownictwa tego ruchu, przedstawili mu
współczesną rzeczywistość Équipes,
których twórcą był ks. Henri Caffarel.
Małżonkowie podarowali papieżowi
księgę przedstawiającą całe doświad-

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)
Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)
Rekolekcje
dla rodzin
(można zabrać
dzieci)
Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)
Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca
wolne
miejsca
wolne
miejsca
wolne
miejsca
wolne
miejsca

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca

Rekolekcje
dla małżonków
(nie zabieramy
dzieci)

wolne
miejsca

„Szczęśliwa, zrównoważona rodzina,
w której mieszka Bóg, sama z siebie
mówi innym ludziom o Jego miłości”
- dodał papież. Zachęcał członków
Équipes „do formowania i towarzyszenia w wierze młodym parom, zarówno przed, jak i po ślubie”. „Bądźcie nadal blisko zranionych rodzin,
których dziś jest tak wiele na skutek
braku pracy, biedy, problemów zdrowotnych, żałoby, troski o dzieci, rozłąki czy przemocy. Musimy mieć
odwagę nawiązać kontakt z takimi
rodzinami, w sposób dyskretny, ale z
hojnością materialną, ludzką i duchową” - zaapelował gospodarz spotkania. Zachęcam również pary z Équipes Notre-Dame, „by stawały się
narzędziami miłosierdzia Chrystusa i

czenie ich ruchu i podstawowe założenia, na których się on opiera w
swym zaangażowaniu na rzecz
„umocnienia rodziny w świetle
Ewangelii”.
Zwracając się do swych gości
Franciszek wskazał, że chrześcijańscy
małżonkowie są doskonałym narzędziem głoszenia Ewangelii rodziny.
Doceniając duchowość ruchu powierzył jego członkom misję głoszenia
prawdy o rodzinie, w tym trafiania do
tych, którzy czują się zranieni, ponieważ ich związki się nie ułożyły szczęśliwie. Zwrócił uwagę, że „powierzona
wam misja jest tym
ważniejsza, że obraz
rodziny, takiej, jakiej
chce Bóg – złożonej
z kobiety i mężczyzny, troszczących się
o dobro wspólne oraz
o posiadanie i wychowanie potomstwa
– jest zniekształcany
przez przeciwstawne
jej projekty kolonizacji
ideologicznej”. Czerwcowy dzień skupienia Équipes w naszej parafii
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Kościoła wobec osób, których małżeństwo się nie powiodło”. Podkreślił,
że zjednoczone i szczęśliwe rodziny,
jak nikt inny, są w stanie zrozumieć
problemy ludzi, których związki doświadczają ran i cierpień wywołanych
przez porzucenie, zdradę, porażkę
miłości. Zachęcił, by pamiętać też o
dzieciach cierpiących wskutek bolesnych doświadczeń rodzinnych.
(na
podstawie
Internetowy
Dziennik Katolicki, KAI/RV / Watykan – przygotował ks. Krzysztof B.)

SWM Młodzi
Światu
W maju dzieci pierwszokomunijne z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Rybniku odwiedziły Salezjański
Wolontariat Misyjny i Wioski
Świata - Parku Edukacji Globalnej w Krakowie.
W niedzielę 12 lipca to my - wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – zagościliśmy w ich
parafii, aby przeprowadzić całodzienną animację misyjną. Z serdecznym
przyjęciem spotkaliśmy się już w
sobotę, kiedy podczas wieczornej
mszy świętej rozpoczęliśmy nasze
działania
kontynuowane
przez
wszystkie msze niedzielne. Najważniejszym punktem były kazania ks.
Adama Parszywki misjonarza i prezesa wolontariatu połączone ze świadectwem świeckiego wolontariusza
misyjnego, który pracował w Peru
jako wychowawca w domu dla dzieci
ulicy. Po mszach świętych rozprowadzaliśmy materiały misyjne, była
także możliwość zakupów oryginalnych pamiątek przywiezionych z
krajów misyjnych. Przy organizacji
całego wydarzenia wspierał nas
kl. Łukasz Torbicki sdb, parafianin,
który na co dzień angażuję się w działania krakowskich wolontariuszy.
Dziękujemy za ogromną życzliwość i ciepłe przyjęcie ze strony
parafian, z którymi rozmawialiśmy o
pracy na rzecz misji w różnych krajach świata, a także zaangażowaniu
tutaj w Polsce.
Ewelina Węgrzyn
(SWM Młodzi Światu)

Komunikat po V sesji plenarnej
II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Dziewiętnastego
września br. odbyła się piąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
Ks. abp Wiktor Skworc wprowadzając do posiedzenia na którym
omawiany był dokument zaprezentowany przez Komisję ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, zachęcił do aktywnego, czynnego uczestnictwa w
Eucharystii, która buduje Kościół.
Powołując się na słowa św. Jana Pawła II oraz Konstytucję o Liturgii Soboru Watykańskiego II przypomniał o
boskiej i ludzkiej płaszczyźnie liturgii.
Mówiąc natomiast o projekcie
drugiego omawianego w czasie sesji
dokumentu sporządzonego przez
Podkomisję ds. Głoszenia Słowa Bożego hierarcha mówił, iż Chrystus
komunikuje swoją Ewangelią prawdę
o swoim Ojcu. Przypomniał wszystkim zebranym, że "każdy kto głosi
Boże Słowo musi nim najpierw żyć.
Kaznodzieja jest "Komunikatorem" i
musi nim być na wzór Chrystusa" mówił Arcybiskup.
Zgromadzenie synodalne rozpoczęto od ostatecznego głosowania nad
dokumentem przygotowanym przez
Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji.
Następnie odbyły się dyskusje nad
projektami Komisji ds. Ekumenicznych i Komisji ds. Życia Konsekrowanego. W drugim tygodniu września
odbyły się otwarte posiedzenia obu
komisji, w których uczestniczyli także
zainteresowani członkowie Synodu.
Wniesione w ich trakcie poprawki
były przedmiotem dyskusji podczas
piątej sesji plenarnej. Ostateczne głosowanie nad dokumentami obydwu
komisji odbędzie się na początku
najbliższej sesji.

W dalszej części sesji odbyła się
prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Duszpasterstwa
Liturgicznego oraz Podkomisji ds.
Głoszenia Słowa Bożego. W pierwszym z projektów poruszone zostały
kwestie sakramentów i sakramentaliów, roku liturgicznego, a także przestrzeni sakralnej oraz formacji liturgicznej. Zarządzenia i zalecenia rozwiązują także szczegółowe kwestie
związane z powyższymi tematami, np.
czas i sposób celebracji sakramentu
pokuty czy formy udzielania sakramentu chrztu.
Dokument Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego porządkuje
różne kwestie dotyczące zarówno
nadawców słowa - homilistów, rekolekcjonistów, jak i jego adresatów wiernych świeckich. Wśród zarządzeń
i zaleceń znalazły się m.in. tematy
dotyczące formacji głosicieli słowa,
współpracy z zespołami rekolekcyjnymi czy też obecnością wygłoszonego słowa w mediach. Przypomniano,
ze ankiety presynodalne wskazały
przede wszystkim na potrzebę świadków na ambonie. Przewodniczący
Podkomisji na koniec swojego wystąpienia podsumował oba dokumenty
mówiąc, że "liturgia pociąga, gdy
stawia na Boga, a nie na samą siebie".
Kolejna sesja plenarna odbędzie
się 17 października a zaprezentowane
zostaną na niej projekty Komisji ds.
Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków
Synodu.
ks. Sebastian Kreczmański

„Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka
w jakimkolwiek miejscu na ziemi.”
„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was
miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą
trudność.”
św. Jan Paweł II
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NOWY WIKARY – ks. Tomasz Stolarski
W niedzielę 30 sierpnia
powitaliśmy w naszej parafii
księdza Tomasza Stolarskiego, który dekretem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca
został naszym nowym wikarym. Pragniemy z tej okazji,
na łamach SE przybliżyć jego
sylwetkę.
Ks. Tomasz Stolarski urodził się
18 stycznia 1980 r. w Wodzisławiu
Śląskim. Pochodzi z parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej w Wodzisławiu Śląskim – Wilchwach. Po
ukończeniu wodzisławskiego Liceum
Ekonomicznego wstąpił do Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego
w Katowicach. Obronił pracę magisterską z historii Kościoła, po czym
przyjął święcenia kapłańskie 13 maja
2006 r. w archikatedrze w Katowicach.
Posługiwał w następujących parafiach:
1. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Brzezinach Śląskich (dzielnica Piekar Śl.) – do 2009 r.
2. św. Wojciecha w Mikołowie

– do 2012 r.
3. Matki Boskiej Różańcowej w
Rudzie Śląskiej – do
2015 r.
Był katechetą
w Zespole Szkół nr 2
w Piekarach Śląskich, Gimnazjum nr
1 w Mikołowie oraz
Zespole Szkół nr 1 w
Rudzie Śląskiej.
Jego
hasłem
prymicyjnym
są
słowa Psalmu 118:
„Pan moją mocą i pieśnią”.
W naszej parafii będzie odpowiedzialny za następujące grupy:
Ministrantów, młodzieżowy Ruch
Światło-Życie, Grupę Pielgrzym,
Chór parafialny oraz będzie katechetą
w Szkołach Podstawowych w Boguszowicach i Gotartowicach.
U progu kapłańskiej posługi w
naszej parafii zawierzamy Jego pracę
duszpasterską Maryi – Matce wszystkich kapłanów. Niech wyjedna mu u
swojego Syna – wiekuistego kapłana
zdroje niewyczerpanych łask i błogosławieństwo, które jakże jest potrzeb-

ne w dzisiejszych trudnych czasach.
Powtarzamy dziś za Księgą Eklezjastyk, a więc Mądrością Syracha: „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu
(…) przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim
dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co
przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych
losach utrapień bądź wytrzymały. (…)
Bądź Mu wierny, a On zajmie się
Tobą” (Syr 2, 1-6)
Szczęść Boże!

Światowe Dni Młodzieży – KRAKÓW 2016
Wielkie Święto Wiary
Co 2 lub 3 lata młodzież z całego świata gromadzi się w jednym
miejscu, by wraz z papieżem przeżywać Światowe Dni Młodzieży (ŚDM)
i wspólnie chwalić Chrystusa. Już za
niecały rok to międzynarodowe spotkanie, zapoczątkowane przez świętego papieża Jana Pawła II w 1985
roku, odbędzie się w Krakowie.

Kraków – światowa stolica
miłosierdzia
Myśl przewodnia tegorocznych
ŚDM to „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7). Od czasu objawienia się
Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie,
z Krakowa na cały Kościół Powszechny promieniuje iskra miłosierdzia. Stąd też gospodarzem ŚDM w
2016 r. będzie stolica Małopolski.
Młodzież z całego świata tuż po
przyjeździe do Polski spotka się na

tak zwanych „Dniach w diecezjach”.
Przyjezdni będą mieli doskonałą okazję na poznanie naszego kraju. Dla
wszystkich będzie to moment wzajemnej integracji, która jest nieodzownym elementem budowania
wspólnoty. Już jako jedna wielka
ŚDM-owa rodzina młodzi Polacy oraz
wszyscy goście z zagranicy pojadą do
Krakowa, by przeżywać wydarzenia
centralne, których punktem kulminacyjnym będą spotkania z papieżem
Franciszkiem w dniach 25-31 lipca
2016 roku.

Dlaczego moja parafia?
Święto młodych będzie miało
ogromny wpływ na życie wspólnoty,
która otworzy swoje drzwi na pielgrzymów przybywających do naszej
diecezji z całego świata. Rodziny,
które zechcą zakwaterować młodych
w swoich domach na czas „Dni w
Diecezji”, które będą trwały od 20-25
lipca 2016 r., powinny jedynie zaofe-

rować miejsce do spania, a także
przygotować śniadania na każdy
dzień.

Dlaczego ja?
ŚDM będzie niepowtarzalną
okazją doświadczenia żywego Kościoła, przeżycia czegoś wielkiego i
pięknego. Poprzez swoje zaangażowanie będzie można dostrzec Jezusa
Miłosiernego w drugim człowieku, co
może radykalnie zmienić życie. Będzie to czas doznania szczególnej
łaski, dzielenia się świadectwem,
kulturą, gościnnością i serdecznością.
Niewątpliwie okres ŚDM będzie dotykiem miłosierdzia każdej części
naszego codziennego życia.
Nie można tego zmarnować, a więc przygotuj się, zaangażuj i włącz w dzieło Światowych Dni Młodzieży w swojej
parafii!
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DNI W DIECEZJI
(Na podstawie informacji z Diecezjalnego
Centrum ŚDM)
Najbliższe Światowe Dni
Młodzieży, które odbędą się
25 - 31 lipca 2016 roku w
Krakowie, zgromadzą młodzież z całego świata na modlitwie z papieżem Franciszkiem. To ważne wydarzenie
duchowe poprzedzać będą
Dni w Diecezji. Czas od 20 do
25 lipca 2016, czyli tydzień
poprzedzający główne celebracje ŚDM, młodzi spędzą w
diecezjach całej Polski, w
tym również na terenie naszej archidiecezji, która będzie gościć 20 tys. pielgrzymów.
Wyjątkowym przeżyciem dla
uczestników Światowych Dni Młodzieży jest możliwość zakwaterowania u rodzin. Dzięki temu mamy możliwość nawiązania bliższych relacji,
wzajemnego poznania się i dzielenia
swoją wiarą. Przygotowując to wydarzenie, zwracamy się więc z prośbą do
rodzin naszej archidiecezji, by okazały śląską gościnność i na czas Dni w

Diecezji otworzyły swoje domy
i zechciały przyjąć młodzież.
Rodzina przyjmująca młodych
(co najmniej 2 osoby, ponieważ pielgrzymi nigdy nie nocują pojedynczo)
zapewnia nieodpłatnie miejsce do
spania (łóżko, tapczan lub materac)
bez pościeli (uczestnicy posiadają
śpiwory), dostęp do łazienki oraz
śniadanie. Niektóre punkty programu
(modlitwy, adoracje) będą kończyć się
w późnych godzinach wieczornych,
dlatego miejsce noclegu musi być
wtedy dostępne. Młodzież sama organizuje przyjazd do miejsca zakwaterowania oraz dojazd na centralne
wydarzenia do Krakowa. Zdecydowana większość pielgrzymów będzie w
naszej archidiecezji po raz pierwszy,
dlatego ważne jest, abyśmy pomogli
w dotarciu na miejsca zbiórek w parafii.
Rodziny, które chciałaby przyjąć
do siebie młodzież, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny w kancelarii parafialnej i zakrystii, a następnie oddanie
go Księżom lub Parafialnemu Centrum ŚDM. Zachęcamy do włączenia

się w dzieło jakie powierzył nam
papież Franciszek.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Wasze Parafialne Centrum ŚDM wraz z Księdzem Proboszczem. Zapytania można również
kierować bezpośrednio do Diecezjalnego Centrum ŚDM Archidiecezji
Katowickiej
na
adres
e-mail:
sdm@archidiecezja.katowice.pl. Najważniejsze i bieżące informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mlodzidlamlodych.pl.
W ramach naszej parafii –
NSPJ w Boguszowicach Starych
– odpowiedzialny jest za działanie Parafialnego Centrum ŚDM
ks. wikary Tomasz Stolarski.
Zachęcam do otwarcia serca
i pokoju dla młodych pielgrzymów.

ks. Krzysztof Błotko
– proboszcz

Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów
W sobotę 29 sierpnia
grupa ministrantów wraz ze
swoim nowym opiekunem
udała się na Powakacyjną
Pielgrzymkę
Ministrantów
Archidiecezji
Katowickiej.
W 90 roku istnienia naszej
archidiecezji
pielgrzymka
rozpoczęła się w kościele
św. Apostołów Piotra i Pawła
w Katowicach.
Kościół ten, jak mówił proboszcz parafii, był pierwszą katedrą
katowicką. Następnie ks. Paweł Czyrnik wygłosił konferencję, w której
powiedział, że ministrant powinien
być jak PSP. Wytłumaczył, że powinniśmy być (P) – pomocni, (S) – sprawiedliwi, (P) – pracowici. Chwilę
później, razem z ks. Biskupem Markiem Szkudło i księżmi opiekunami,
wraz z orkiestrą i sztandarami, ruszyliśmy przez Katowice do Katedry

Chrystusa Króla dając w ten
sposób świadectwo wiary.
Następnie w katedrze rozpoczęła się Eucharystia pod
przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca.
W homilii ks. Arcybiskup
zwracał uwagę, że w chwili
chrztu nad każdym z nas
otwarło się niebo i do każdego z nas Pan Bóg skierował słowa: „to jest mój syn Pamiątkowe zdjęcie z ks. Bp. Markiem Szkudło
umiłowany.” Została nam
wówczas powierzona misja
większą atrakcją był występ miniprorocka, kapłańska i królewska. Ks.
stranta - iluzjonisty Tomka Kabisa.
Arcybiskup mówił: „Tak więc mam
Nikt nie miał pojęcia jak on to zrobił,
przed sobą armię proroków. Ale proale byliśmy pełni podziwu jak
rok to nie jest ktoś, kto przewiduje
„wstążki znikały supły się rozwiązyprzyszłość. Prorok to świadek Boga.”
wały, a kajdanki same otwierały”. Na
Po skończonej Eucharystii na placu
zakończenie tradycyjnie rozlosowano
przed Kurią Katowicką rozpoczęła się
nagrody w tym rower, tablet, piłki,
agapa. Pojawiła się okazja do zrobiekoszulki i zegarek oraz pióra, jako
nia sobie pamiątkowego zdjęcia z ks.
prezent od Księdza Arcybiskupa.
Biskupem Markiem Szkudło. Naj-

Szymon Piontek
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Rekolekcje Rodzin Szensztackich
Tradycyjnie już w pierwsze dwa weekendy lipca Rodziny Szensztackie spotkały
się już piąty raz w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w
Kokoszycach, na corocznych
rekolekcjach.

gubienia i rozterek. Codzienne spotkania z Chrystusem w Eucharystii,

Rekolekcje rozpoczęliśmy Eucharystią, a po kolacji wysłuchaliśmy
konferencji p.t. „Każdy człowiek
potrzebuje więzi”. Uczestnicy pod
przewodnictwem s. Celiny zgłębiali
tajemnicę zbawczych i przemieniających więzi, charyzmatu Ruchu
Szensztackiego, bowiem utrwalanie
takich więzi zostało nam powierzone
jako zadanie tworzenia Kultury
Przymierza w obecnych czasach za-

modlitwie, wykładach i refleksjach na
warsztatach miały w szczególności
uświadomić nam ponownie wagę sakramentalnej więzi małżeństwa, budowanej na
fundamencie przymierza miłości z MTA.
Rekolekcje zakończyły się uroczystym
odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich co spowodowało
że niejednemu zakręciła się łezka w oku.
Dziękujemy za
wspaniałe przeżycia i
do zobaczenia za rok.

G. Piecha

Grupa Pielgrzym na pielgrzymim szlaku
Dnia 29 czerwca wczesnym rankiem wyruszyliśmy
na dwudniową pielgrzymkę.
Pogoda była wspaniała i zachęcała do pielgrzymowania.
Trasa pielgrzymki wiodła
przez Racławice Śląskie,
Dzierżoniów, Kiełczyn, zamek
w Książu, Krzeszów do pałacu w Mosznej.
Pierwszym naszym celem było
Sanktuarium Matki Boskiej Buszczeckiej w Racławicach Śląskich.
Parafialny kościół to najładniejszy
budynek w Racławicach, położony na
tak zwanym Szkolnym Wzgórzu w
samym centrum miejscowości. Wewnątrz świątyni znajduje się łaskami
słynący
obraz
Matki
Boskiej
Buszczeckiej przywieziony w 1945
roku
z
Kresów
Wschodnich.
W kościele tym uczestniczyliśmy w
Eucharystii. Ze względu na to, że
pielgrzymowaliśmy tym razem bez
kapłana Mszę Świętą sprawował i
Słowo Boże wygłosił proboszcz tamtejszej parafii ks. Grzegorz. Po Mszy
św. zostaliśmy poczęstowani przez
niego kawą, herbatą i smacznym kołaczem.
Następnie pojechaliśmy do Kościoła Świętego Jerzego w Dzierżoniowie. Historia tej parafii jest nierozerwalnie związana z historią miasta.
Fundatorem kościoła w Dzierżonio-

Pamiątkowe zdjęcie w krzeszowskiej bazylice z MB Łaskawą
ł

wie był prawdopodobnie książę Bolesław Kędzierzawy już w 1159 roku.
W 2010 roku parafia św. Jerzego
obchodziła jubileusz 850-lecia.
Z Dzierżoniowa udaliśmy się
do Sanktuarium NMP w Kiełczynie.
Sanktuarium to należy obecnie do
najmniej znanych miejsc pielgrzymkowych na Dolnym Śląsku. Kościół
wybudowany w latach 1230-1240 był
najprawdopodobniej świątynią drewnianą, zaś obecna budowla składająca
się z prezbiterium, nawy głównej
i wieży pochodzi z XV i XVII wieku.
Ostatnim miejscem, do którego dotar-

liśmy w pierwszym dniu pielgrzymki
był jeden z największych zamków w
Europie,a mianowicie zamek w Książu. Zamek wzniesiony w latach 1288 1291 po licznych zmianach i przebudowach ma dziś ponad 400 pomieszczeń i jest niezwykłą mieszanką różnych stylów. Zamek należał przez
wieki do potężnego rodu Hochbergów. W 1941 roku rezydencję skonfiskowały władze III Rzeszy, a paramilitarna organizacja Todta zabrała się
za przerabianie jej na kwaterę główną
Hitlera. W 1945 roku reszty zniszczenia dokonali radzieccy żołnierze.
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Po tak wyczerpującym dniu udaliśmy
się do hotelu Lubavia w Lubawce.
Miejscowość Lubawka należy do
województwa dolnośląskiego, znajduje się w pobliżu przejścia granicznego
z Czechami. Po krótkim odpoczynku
i smacznym posiłku koniec dnia spędziliśmy, śpiewając regionalne piosenki przy wtórze akordeonu i organów.
Nazajutrz po śniadaniu pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie, gdzie
uczestniczyliśmy o godzinie 12.00 w
Eucharystii. Ogrom kościoła i bogactwo barokowych ornamentów robią
wrażenie nie tylko na miłośnikach
sztuki. Bazylika w Krzeszowie to
najwspanialsza świątynia barokowa
na Śląsku i jedna z najpiękniejszych w

Europie Środkowej. We wnętrzu
świątyni w ołtarzu głównym znajduje
się słynąca z cudów ikona Matki Bożej Łaskawej. Można też w niej podziwiać organy zbudowane w latach
1733-1736 przez Michała Englera
uchodzące za jedne z największych,
najpiękniejszych i najdoskonalszych
na Śląsku. Oprócz Sanktuarium
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny zwiedziliśmy też w Krzeszowie
Kościół Świętego Józefa i Mauzoleum
Piastów Świdnickich.
Ostatnim miejscem naszej dwudniowej pielgrzymki był zamek w
Mosznej, który z daleka wygląda jak
teatralna dekoracja. Zamek zbudowany został na przełomie XIX i XX
wieku przez pruskiego magnata Huberta von Thiele - Wincklera. W zam-

ku jest 365 pomieszczeń, na zewnątrz
wzrok zaś przyciąga 99 wieżyczek.
Wart spaceru jest piękny park ze starymi okazami azalii i rododendronów.
Co roku w maju odbywa się też w
Mosznej Muzyczny Festiwal Kwitnących Azalii.
Na tym wyczerpał się program
dwudniowej pielgrzymki. W czasie
podróży odmawiano modlitwy, śpiewano pieśni Maryjne. Czas przeżywania tej pielgrzymki był bardzo cenny,
a jego owoce pozwoli nam poznać w
przyszłości sam Bóg. Wypada w tym
miejscu podziękować wszystkim
uczestnikom pielgrzymki za radosne
przeżywanie tego czasu.

Szczęść Boże!
Stanisław Drąszczyk
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Za wszystkie dary dziękujemy Ci Panie
Dożynki Parafii NSPJ w
Boguszowicach Starych odbyły się 6.09.2015 r. Korowód
dożynkowy otwierali starostowie dożynek pani Bernadeta Kocyba ( Boguszowice)
oraz pan Stefan Sobik (Gotartowice). Dożynkową uroczystość
zaszczycił
swą
obecnością Prezydent Miasta
Rybnika pan Piotr Kuczera.
To piękne święto parafialnej integracji, którego wielką wagę podkreśla ks. Proboszcz Krzysztof Błotko.
Dopisały dzieci w strojach śląskich,
harcerze, Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Gotartowic, które co roku
przygotowują koronę ze zbóż, kwiatów i ziół. O bezpieczeństwo na trasie
korowodu dbali strażacy z OSP Gotar-

towice i Boguszowice. Tegoroczne dożynki zostały zorganizowane tradycyjnie przy współpracy
rad dzielnic: Boguszowice Stare i Gotartowice,
Domu
Kultury w RybnikuBoguszowicach, oraz
Parafii NSPJ w Boguszowicach.
Po
południu,
jak co roku, odbył
się Festyn Dożynkowy na tzw. „Farskim
Ogrodzie”. Można było podziwiać
kolekcjonerskie skarby 28 wystawców
w Ogrodzie Pasjonatów. Były ręczne
koronki, biżuteria, arcydzieła sztuki,
wystawy kolekcjonerskie i po raz
pierwszy szybowiec Aeroklubu ROW,
który ufundował nagrodę w
postaci dwóch szkoleń na
przelot szybowcem. Podziękowania kierujemy również
do naszych pozostałych sponsorów: Cukierni „Król”, Zakładu Wędliniarskiego „Potrawa”, Domu Przyjęć G.
Kusz. Nie byłoby naszego
parafialnego festynu bez
harcerzy ze Stowarzyszenia
„Ślady”, zaś nad całością
działań artystycznych czuwali

Dyrektor DK w Rybniku- Boguszowicach pan Cezary Kaczmarczyk,
oraz pani Mirela Szutka. Oprócz występów uczniów ZSP nr 6 w Rybniku,
oraz maluchów z Przedszkola nr 22 w
Rybniku, ze swym programem gwarowo - kabaretowym wystąpiły artystki z KGW Gotartowice. Tradycją
boguszowickich dożynek są konkursy
tj: na najpiękniejsze obejście na trasie
korowodu, najlepiej przystrojony
pojazd rolniczy oraz na najsmaczniejszy kołocz.
Emocji było wiele,
wprawdzie pogoda niezbyt dopisała,
jednak mamy nadzieję, że kolejne
dożynkowe święto będzie znów wyczekiwanym wydarzeniem w naszej
parafii.
Mirela Szutka

Wspomnienia z kolonii w Białce Tatrzańskiej
Drogi księże Proboszczu!
Mam 7 lat i po raz pierwszy byłam na kolonii charytatywnej w Białce Tatrzańskiej zorganizowanej od 27 czerwca
do 4 lipca dzięki życzliwości i serdeczności Ks. Proboszcza,
Zespołowi Charytatywnemu na czele z panią Kornelią Mokry, bezinteresowności pań wychowawczyń i pani pielęgniarki, superowych kucharek a także dzięki naszym darczyńcom – ludziom Wielkiego Serca. Mieszkaliśmy w domu państwa Hani i Jędrzeja Sarnów.
Na kolonii przeżyłam 7 wspaniałych dni. Szkoda, że
tak mało!
Żałowaliśmy, że nie było z nami opiekuna duchownego, ale codziennie rano wspólnie modliliśmy się, dzień zaś
kończył się Apelem Jasnogórskim.
W niedzielę i w pierwszy piątek uczestniczyliśmy we
Mszy św. w parafialnym kościele. Śpiewem i modlitwą
dziękowaliśmy Bogu za każdy kolejny dzień.
Naszym mottem pobytu było hasło „Tydzień radości”.
I tak też było!

Atrakcji było bardzo dużo i nawet nie wiem, kiedy ten
tydzień się zakończył. Po prosty za szybko! Już sama podróż z Boguszowic do Białki Tatrzańskiej była super luksusowa. Autokar duży z klimatyzacją, miły pan kierowca,
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a panie opiekunki dbały o nasze dobre samopoczucie i nastroje.
W autokarze było gwarno i wesoło. Na miejscu gospodarz pan Jędrzej pomagał nam w rozpakowaniu bagaży.
A walizki to niektórzy mieli duże i ciężkie jakby jechali na
miesiąc. Przygotowane były również nasze kuchareczki. Już
po godzinie zajadaliśmy się pysznym bigosem. Okazało się,
że obiad i inne zapasy jedzenia jechały za nami parafialnym
busem.
Podczas pobytu mieliśmy się „jak u Pana Boga za piecem”. Atrakcji mnóstwo: kąpiele w basenie termalnym,
wycieczki piesze, autokarowe, zajęcia sportowe, plastyczne,
muzyczne, konkursy, ogniska z pieczeniem kiełbasy.
Odwiedziliśmy Królową Tatr Panią Ludźmierską, byliśmy w zabytkowym kościółku w Dębnie, podziwialiśmy
widoki podczas rejsu po Zalewie Czorsztyńskim. Modliliśmy się do Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach,
panoramę Tatr oglądaliśmy z Gubałówki, zaś do domu pamiątki przywieźliśmy z zakopiańskich Krupówek. Najbardziej polubiliśmy kąpiele i zabawy nad rzeką Białką. Wielką
niespodziankę przygotowały nam panie wychowawczynie
podczas ostatniego wieczoru. Cała piątka przebrała się za
klaunów i „urządziły nam prawdziwy cyrk”. Śmiechom
i żartom nie było końca. Myśmy również przygotowali ciekawy program artystyczny. Bardzo mi się podobał ten sposób wypoczynku. Chwaliliśmy Boga, wypoczęliśmy, poznaliśmy nowe miejsca i ich historię. Chociaż mam dopiero 7
lat i byłam pierwszy raz sama na wyjeździe, nie płakałam,
nie tęskniłam. Miałam dobrą opiekę.
Chciałabym aby ta przygoda jeszcze się powtórzyła.
Muszę się przyznać, że tego listu nie pisałam samodzielnie.

Warto
Za dużo na tym świecie złości i cierpienia
by pisać wiersze radosne,
bo zaraz radość w gorycz się zamienia
słuchając mediów co nam przekazują:
że gdzieś toczy się wojna, gdzieś islamiści mordują
to znowu statek zatonął, znów samolot się rozbił
znowu było trzęsienie, gdzieś syn matkę zabił….
Długo można by wyliczać ilość tragedii i rozpaczy
I zadajemy sobie pytania dlaczego,
któż to wytłumaczy.
Co z ludźmi się dzieje…
Czy to brak wiary a może miłości,
może błąd w wychowaniu może brak karności?
Umiem zadawać pytanie
lecz odpowiedzi nie znajduję na nie.
Cieszmy się pięknem tego świata, radujmy się zielenią ,
motylem co lata ubarwiając ten świat
swym pięknem i kolorem,
dajmy dobry przykład, bądźmy do naśladowania wzorem,
bo żaden z nas nie wie kiedy świeca życia
przestanie się tlić…
zostawmy po sobie testament –
ŻE WARTO BYŁO ŻYĆ !
Lipiec 2015-07-05

Maria Ignacek

Kolonijny „Mam talent”

Jeszcze tak nie potrafię. Pomagała mi moja babcia.Mogliśmy wypocząć dzięki ludziom
„…którzy dają z radością i radość jest dla nich
nagrodą.
Przez ich szczodre serce przemawia Bóg,
a przez ich oczy On się uśmiecha do ziemi…
… kto daje staje się bezgranicznie bogaty…”
(Gibram Kahlil)

Wszystkim zaangażowanym w organizację
wypoczynku pragnę serdecznie podziękować
Bóg zapłać!
Justyna lat 7

Pokorna samotność
***
Samotność nigdy nie jest sama
ma za przyjaciół niewypowiedziane słowa,
skrywane pragnienia, niespełnione marzenia.
Samotność przylega do nas jak lata,
które idą z nami przez życie,
nie skarży się na swój los.
Gdy nasze myśli zatrzymują się na jej drodze
cieszy się, że jest ktoś, kto myśli o niej
z nutką spokoju i pokory.
Miejsce w sercu
***
Młodości gdzie jesteś?
Ty niedoceniony gościu …
Zaczynamy cię szukać,
gdy goniące lata próbują złapać
naszą chwilę słabości.
Bądź z nami jak najdłużej,
byśmy umieli przyjąć starość,
która chce zamieszkać z nami.
Nie zrobi Ci krzywdy, wie,
Że ma miejsce w Twoim sercu.
Stefania Gierłowska
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Krystian Dziurok – cichy bohater
Urodził się 31 stycznia
1971 w Rybniku, w latach
1978-1986 uczęszczał do
Szkoły Podstawowej nr 16 w
Rybniku-Boguszowicach, a w
latach 1986-1990 do II LO im.
Hanki Sawickiej w Rybniku.
Jako uczeń szkoły średniej
był 3-krotnym finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, dwukrotnie zajmując II miejsce na poziomie
krajowym.
W 1990 roku zdał z wyróżnieniem maturę oraz otrzymał specjalne
wyróżnienie szkoły „Primus inter
pares”. W latach 1990-1995 studiował
geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł
magistra geografii. W trakcie ich
trwania ukończył także samorządowe
studia otwarte w zakresie samorządu
terytorialnego w Studium Samorządności Społecznej Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także zaocznie
prawo (zaliczył 7 semestrów) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz
ukończył Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W 1995 roku rozpoczął
pracę w Urzędzie Miasta Rybnika – początkowo w Wydziale
Finansowym,
a następnie w Wydziale Podatków, gdzie od 2000 roku zajmował stanowisko naczelnika.
Od 1994 roku był nieprzerwanie członkiem Rady Dzielnicy Boguszowice-Stare (był w
tym czasie wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy i zastępcą
przewodniczącego Zarządu), a od
1999 roku członkiem Rady Parafialnej
w
parafii
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Boguszowicach. W
latach 1993-2007 był redaktorem
naczelnym parafialnej gazetki „Serce
Ewangelii” - miesięcznika wydawanego przez parafię pw. NSPJ w Rybniku-Boguszowicach. Pisał m.in.
sprawozdania z różnych imprez organizowanych w parafii czy posiedzeń
rady parafialnej, a sam włączał się
m.in. w organizację Farskich Festynów.
W latach 1997-1999 wyjeżdżał
jako wolontariusz na turnusy rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi, od 2000 r. organizowanych przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Chybiu. Przez kilkanaście lat podczas

ŚWIADECTWO
Wiele razy zastanawiałam się, kiedy nadejdzie właściwy moment, w którym
usiądę i napiszę swoje świadectwo, o tym jak Bóg działał
w moim życiu. O tym jak do
tego doszło, że mogę dzisiaj
powiedzieć o sobie, że jestem naprawdę szczęśliwym
człowiekiem.
Z pewnością o moim życiu nie
mogę powiedzieć, że było nudne,
wręcz przeciwnie, wiele różnych
zaskakujących wydarzeń, od pełnego
goryczy smutku w wyniku śmierci
mojej Mamy po najbardziej szczęśliwe jak urodzenie Dzieci. Wszystkie
wydarzenia i doświadczenia doprowadziły mnie do jednego, do poznania

Pana Boga. Mnóstwo zawiłych, czasami nawet niebezpiecznych sytuacji,
w których moje życie było bardzo
zagrożone. Nie było lekko, często
podejmowałam decyzje, których później żałowałam, a wycofać się już nie
mogłam, chociaż bardzo chciałam.
Wylałam mnóstwo łez, chyba całe
morze łez.
Pamiętam, jak wyobrażałam sobie jak jestem sama na pustyni, dookoła mnie jest ogromna cisza, pustka, nie ma nikogo, a ja siedzę i patrzę
w dal. Obraz ten przypomniał mi się,
gdy przeczytałam słowa św. Jana
Pawła II: „ Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o
sobie już w duszy dziecka”. Nie potrafiłam nigdy precyzyjnie określić, co
daje mi tę siłę przetrwania. Myślałam,

kilkunastodniowych letnich wyjazdów
sprawował opiekę nad niepełnosprawnymi.
Uprawiał amatorsko wspinaczkę
wysokogórską (wspiął się na 16 czterotysięczników w Alpach, poza tym
m.in. na Piz Lenina). Zaginął prawdopodobnie 27 października 2012, w
niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, kiedy to podczas zejścia z Piz
Bernina (4049 m n.p.m.) w Alpach
Szwajcarskich, spadł w przepaść.
Ciała do tej pory nie odnaleziono.
Adam Dziurok

że porostu jestem rozsądna i chociaż
miałam swoje słabości, nie upadałam
aż tak nisko, żeby nie móc rano stanąć
przed lustrem i spojrzeć sobie w
twarz. Teraz mam zupełnie inne zdanie, to właśnie Bóg nie chciał, żeby
spotkało mnie coś znacznie gorszego,
z pewnością chroniła mnie miłość
Pana Boga.
Patrząc z perspektywy czasu na
moje życie, każdy etap wspominam
miło, czasy dzieciństwa, gdy byłam
nastolatką, mężatką, matką, chyba nie
chcę pamiętać, tego, co było złe, nie
chcę sobie zaprzątać głowy tym, co
było smutne i przykre. Całą swoją
uwagę pragnę skupić na tym, co jest
tu i teraz. Dzielić się tym, jak bardzo
czuję miłość Pana Jezusa, jak działa w
moim życiu, jak je zmienił. Ubogaca
moje życie każdego dnia, sprawia, że
w moim sercu zagościł pokój, miłość,
radość. Najbardziej cieszę się z tego,
że mogę szczerze uśmiechać się do
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ludzi, nawet do tych, którzy niesłusznie oskarżali mnie o jakieś dziwne
rzeczy, albo czekali tylko na to, aż
wybuchnie jakaś sensacja z moim
udziałem.
Pamiętam kiedyś usłyszałam na
kazaniu słowa mówiące o tym, że Bóg
wiedzę o sobie nam podaje w małych
ilościach. Przyrównał Kapłan do karmienia małego dziecka, gdy dziecko
napije się naraz za dużo to mu się
ulewa. Podobnie Pan Bóg stopniowo
karmił mnie swoim słowem, miłością,
czułością. W momencie, kiedy wydawało mi się, że już wiem dość dużo,
że nic mnie już nie może zaskoczyć,
to rzeczywiście, tylko mi się wydawało. Pan Bóg zaskakuje mnie miło
każdego dnia, kiedy rano budzę się, i
cieszę się po prostu z tego, że żyję.
Tak naprawdę niczym nie zasłużyłam
sobie na takie łaski, niczym nie zasłużyłam sobie na tak wielką miłość,
dlaczego akurat mnie Bóg tak hojnie
obdarował.
Czasami zastanawiam się czy to
na pewno jest moje życie, czy może
nie śnię, obudzę się, i okaże się, że
jestem w zupełnie innym miejscu,
wśród zupełnie innych ludzi. Doświadczenie Pana Boga sprawia, że
może nie zniknęły trudności życia
codziennego, mam tak samo różne
przeżycia, pokusy, ale mam przede
wszystkim wszelkie możliwości do
pokonywania tych właśnie trudności.
Już nie muszę iść przez życie obawiając się o swoją przyszłość, wiem, że
jestem w dobrych rękach, w najlepszym miejscu na ziemi, a wokół mnie
są bardzo dobrzy ludzie.
Największą siłę przetrwania dają
mi Sakramenty Święte, to one dają mi
pewność, chronią mnie przed tym, co
wprowadza zamieszanie w moje pełne
miłości życie. Poprzez Sakramenty
miłość Pana Boga dotyka nas najbardziej, Eucharystia, Sakrament Pokuty

i Pojednania, tam doświadczamy Pana
Jezusa najbardziej. Największej rewolucji w moim życiu dokonała Mateńka, modlitwa różańcowa to mój osobisty skarb, nie wyobrażam sobie obecnie życia bez tej modlitwy. Następnym bardzo ważnym etapem są
Wspólnoty, do których należę: Grupa
Biblijna, Arcybractwo Straży Honorowej Najśw. Serca P. Jezusa. Człowiek, który kocha Pana Boga całym
sercem i całą duszą potrzebuje
Wspólnoty, a Wspólnota jego.
Każdego dnia dziękuję Panu
Bogu za ludzi, których postawił na
mojej drodze, dziękuję za to, że przyprowadził mnie do Kościoła, za moją
Rodzinę, taka, jaka ona jest. Teraz
mogę realizować to, co kocham, cieszyć się radością poznawania Pana
Boga, doświadczania Jego miłości:, „
Bo góry mogą się poruszyć i pagórki
się zachwiać, ale miłość moja nie
odstąpi ciebie…Iz 54,10. Życzę każdemu takiego doświadczenia Pana
Boga, może jeszcze większego, naprawdę warto. Każdy z nas powołany
jest bez wyjątku do tego, żeby być
szczęśliwym, korzystania w pełni z
daru największego, jakim jest życie.
Nasze życie można przyrównać
do pewnego rodzaju poczekalni, ciągle na coś czekamy. Ktoś czeka na
żonę, męża, upragnione dziecko, ktoś
inny na wymarzoną pracę, mieszkanie…, wydaje się nam, że jakoś długo
czekamy. Pan Bóg daje nam czas, jest
bardzo cierpliwy, w przeciwieństwie
do nas, wie najlepiej, w którym właśnie momencie będziemy w pełni
gotowi do wypełnienia Jego woli.
Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nie
spełnia naszych marzeń, sam wie
najlepiej, co dla każdego z nas jest
najlepsze, do czego nas powołuje. W
tym oczekiwaniu na wypełnienie woli
Pana Boga jesteśmy troszeczkę niecierpliwi, ile razy myślimy, że, prze-

cież jesteśmy gotowi, dlaczego Bóg
zwleka…, Jest dla nas przede wszystkim miłosierny i bardzo łaskawy, Sam
wie, kiedy tak naprawdę będziemy
gotowi.
Największym
cudem
jest
uzdrowienie, jest takie spektakularne,
widoczne, coś, co można zobaczyć
gołym okiem. Ja też tak uważałam
dopóki nie przeczytałam książki: „
Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach” bł. Bartola Longa,
największym cudem każdego człowieka jest łaska nawrócenia. Nie
można jej zauważyć gołym okiem, bo
dokonuje się w naszych sercach. Możemy cieszyć się dobrym zdrowiem
fizycznym, ale gdy mamy chorą duszę, jest o wiele gorzej. Gdy coś nas
boli sięgamy po tabletkę, na chorą
duszę nie ma lekarstwa. Rozpacz,
smutek, żal są gorsze od grzechu, z
grzechem jest prościej, od tego mamy
sakrament pokuty i pojednania. Rozpacz, żal jest wewnętrznym zamknięciem się przed przyjęciem Łaski Bożej, w takim stanie emocjonalnym
Bóg nie działa, ponieważ nie może do
nas dotrzeć.
Pan Jezus nie zostawił nas samych, zawsze ze wszystkim możemy
się do Niego zwrócić, jak do najlepszego przyjaciela. Przed nami wielkie
wydarzenie, jakim jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jedna z tajemnic
różańca mówi o tym, że Pan Jezus
daje nam duchowy udział w swoim
Zmartwychwstaniu przez uczestnictwo w ofierze Mszy świętej. Jezus
chce byśmy jak najobficiej czerpali z
tego źródła zarówno dla siebie, jak i
dla całego Kościoła. Życzę każdemu
doświadczenia Pana Boga w życiu,
Jego działania, miłości i dobroci, w
zasadzie nic nie trzeba więcej robić,
jak tylko kochać i za wszystko dziękować.

Jola

Średniowiecze: ciemnota oświeconych
Często spotykamy się z
określeniami typu „powrót
do średniowiecza” , które
mają wydźwięk pejoratywny,
dyskwalifikujący dane zjawisko lub osobę uznawaną
jako zacofaną czy też mało
postępową. Kluczem do zrozumienia tego stereotypu jest

właśnie owa postępowość
tych, którzy tego typu powiedzonkami szermują na lewo i
prawo.
Nie jest tajemnicą, że bezpardonowa krytyka okresu średniowiecza
znalazła szczególne miejsce w filozofii lewicowej oraz w nurtach filozoficznych określanych jako ateistyczne

bądź neoliberalne. Przy okazji należy
nadmienić, że wśród wcale niemałej
rzeszy historyków wykształconych w
czasach PRL-u, średniowiecze jest
nadal postrzegane w duchu doktryny
marksistowskiej. To zaś świadczy o
ich poziomie naukowo-badawczym, a
także o ich światopoglądzie tkwiącym
– 25 lat po odzyskaniu niepodległości
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– nadal w oparach sowieckiej pseudo- nauki.

musiał uszanować swoistą autonomię
zakonów.

Średniowiecze było najdłuższym
okresem w historii Europy „po Chrystusie”, bo trwało 1000 lat. Współcześnie nie można tego okresu opisywać
w kategoriach plusów lub minusów, a
najlepiej minusów w postaci bizantyjskiego rozpasania, kunktatorstwa i
braku moralności co poniektórych
rzymskich papieży, samowoli władców czy też ofiar inkwizycji, bo cały
ty ten długi przedział czasu ewoluował, budując zręby Europy w warunkach skrajnie niekorzystnych. To
właśnie średniowieczu zawdzięczamy
dzisiejszą potęgę Europy w większym
stopniu niż kolejnym okresom następującym po sobie. Począwszy jednak
od czasów Rewolucji Francuskiej
obserwujemy wzmożoną walkę o
kształt Europy. Oświeceniowe hasła,
negujące rolę chrześcijaństwa w cywilizacyjnym rozwoju Europy, przekształcone przez lewicę w tzw. hasła
postępowe mówią o tym bez ogródek.

Byli wreszcie tacy ludzie jak
Karol Młot, który w 732 roku ostatecznie zatrzymał Saracenów w ich
pochodzie na wschód Europy. Był
Karol Wielki, który stworzył pierwsze
wielkie europejskie imperium
od
czasu upadku Rzymu. Tytuł cesarza
otrzymał w 800 roku w Rzymie z rąk
papieża Leona III. Był to cios dla
Bizancjum, którego władcy wciąż
pozostawali, przynajmniej w teorii,
cesarzami rzymskimi.

Bo przecież średniowiecze to
przede wszystkim św. Augustyn i jego
dzieło Państwo Boże, które przetrwało ponad tysiąc lat stanowiąc punkt
odniesienia w filozofii do czasów
współczesnych.
Benedykt XVI tak pisał: „Ta
księga jest źródłem, na podstawie
którego można właściwie określić
prawdziwą świeckość i kompetencję
Kościoła, wielką prawdziwą nadzieję,
jaką nam daje wiara. Ta wielka księga
ukazuje dzieje ludzkości, którą kieruje
Boża Opatrzność, a obecnie podzielonej przez dwie miłości. I to jest zasadniczy obraz Augustyna, jego interpretacja historii, która jest walką między
dwiema miłościami: miłością własną,
«aż po obojętność na Boga», i miłością Boga, «aż po obojętność na samego siebie» (De civitate Dei, XIV,
28), aż po pełną wolność od siebie,
dla innych, w świetle Bożym.”
Św. Augustyn swoją
pracą
wpisał się w początek okresu zwanego
średniowieczem. Na przestrzeni wieków to kościół poprzez rozbudowaną
sieć klasztorów zajmował się nauką
czy też dokumentowaniem tamtych
czasów. Spełniał też rolę administracyjną. Klasztor był dla zbiegów i
pokrzywdzonych – winnych czy niewinnych – pierwszą linią obrony
przed
świeckim feudałem, który

W okresie rządów Karola Wielkiego podział świata na rzymski oraz
barbarzyński został zastąpiony podziałem na świat chrześcijański (cywilizowany) i pogański (barbarzyński). Cały chrześcijański Zachód był
permanentnie najeżdżany i nękany
przez rozmaitych pogańskich wrogów. Zagrożenie to pomogło mieszkańcom państwa karolińskiego w
wyrobieniu poczucia własnej tożsamości. To właśnie w tym czasie na
kartach jednej z kronik, relacjonujących walki Karola z Arabami, mieszkańców monarchii karolińskiej nazwano Europenses (Europejczycy).
Do osiągnięć średniowiecza należały oprócz wspomnianego św.
Augustyna należała filozofia Tomasza z Akwinu, malarstwo Giotta, poezja Dantego i Chaucera, podróże Marco Polo i architektura gotyckich katedr. Powstały pierwsze uniwersytety.
Uczeni epoki renesansu uważali
średniowiecze za okres upadku kultury i cywilizacji klasycznej. Z kolei
uczeni epoki oświecenia głosili prymat rozumu nad wiarą i z tego powodu uważali średniowiecze za okres
ciemnoty i zabobonu
Amerykański historyk Edward
Grant pisał: „Jeśli w epoce oświecenia były głoszone rewolucyjne
i racjonalne myśli i poglądy, było to
możliwe tylko dzięki długiej, wywodzącej się ze średniowiecza tradycji,
która ugruntowała użycie rozumu i
logicznego myślenia jako jednych z
najważniejszych obszarów ludzkiej
działalności”.
Ponadto, wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, David Lindberg pisał: „uczeni okresu późnego
średniowiecza rzadko doświadczali
siły przymusu Kościoła i mogli uważać się za wolnych (zwłaszcza w nau-

kach przyrodniczych) w podążaniu
tam, dokąd prowadziły ich logika i
obserwacja”.
Wypaczone spojrzenie na ten
okres przejawia się także w niektórych konkretnych poglądach. Jednym
z takich błędnych wyobrażeń jest – po
raz pierwszy propagowane w XIX
wieku i nadal bardzo rozpowszechnione – przekonanie, że wszyscy
ludzie w średniowieczu wierzyli, że
Ziemia jest płaska. To nie jest prawdą,
ponieważ wykładowcy na średniowiecznych uniwersytetach powszechnie twierdzili, że dowody wskazują,
że Ziemia ma kształt sfery. David
Lindberg i Ronald Numbers, inni
uczeni badający ten okres, twierdzili,
że „było niewielu chrześcijańskich
uczonych w średniowieczu, którzy nie
uznawali kulistości (sferyczności)
Ziemi, a nawet znali oni w przybliżeniu jej obwód”. Innymi błędnymi
przekonaniami są: „Kościół w średniowieczu zakazywał sekcji zwłok”,
„rozwój chrześcijaństwa zabił starożytną naukę” i „średniowieczny Kościół zahamował rozwój filozofii
przyrody” – są one cytowane przez
Ronalda Numbersa jako przykłady
szeroko rozpowszechnionych mitów
traktowanych jako prawda historyczna, chociaż nie potwierdzają ich
współczesne badania historyczne.
Oczywiście nie sposób w tak
krótkiej formie nawet skrótowo zasygnalizować tematu, ale przynajmniej
warto tchnąć trochę innego spojrzenia
na temat średniowiecza, niż to w
obiegowej opinii się uznaje.

Zbigniew Kula


„Różaniec jest wspaniałą szkołą
życia, drogowskazem do nieba,
jasnym promieniem Bożego światła na drogach życia. Różaniec
jest radością, źródłem pokoju,
łaski, nadziei. Jest hymnem miłości ku Jezusowi i Maryi, jest pociechą w cierpieniach, a szczególniej w chwili śmierci. Jest złotym łańcuchem, łączącym ciebie
z Maryją. To wszystko daje ci
Różaniec święty, to i wiele innych
jeszcze łask”
(św.Urszula Ledóchowska)
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Obóz harcerski 2015
„Twierdza nie z kamienia” to nazwa tegorocznego
obozu harcerskiego boguszowickich harcerzy, którzy
rozbili się tym razem na terenie lasów nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w przepięknej Lasówce.
Dwa tygodnie harcowania, rowerowych wypraw, górskich wędrówek, gier nocnych i terenowych,
spływu pontonowego,
wspinaczki
skałkowej, nocy spędzonej w szałasach, nocnych wart, wspólnych wieczornych ognisk, polowej mszy świętej na terenie obozu, to tylko niektóre
atrakcje jakie zorganizowali harcerzom ich starsze druhny i druhowie ze
stowarzyszenia „Ślady”.

Kto siedzi w stawie?
Hanka była sierotą. Ojca
prawie nie znała, a kiedy miała pięć lat, zmarła jej matka.
Odtąd zdana na łaskę obcych
ludzi, tułała się ze służby na
służbę. Kiedy miała 16 lat,
przyjęto ją na służbę do folwarku.
Została tam dojarką. Codziennie
rano wstawała już przed czwartą rano,
by razem z dwoma innymi dziewczynami zdążyć wydoić krowy, nim zjawi się mleczarz po odbiór mleka. A
trzeba było się spieszyć, bo każda z
nich miała do wydojenia dwadzieścia
krów. Krowy dojone były trzy razy
dziennie, więc nieraz miała ręce zupełnie zdrętwiałe od tej roboty. Nie
narzekała jednak nigdy. Cieszyła się,
ze ma pracę, za którą otrzymuje zapłatę i dach nad głową. Pierwszy raz
odkąd pamiętała, miała swoją izbę,
którą nie musiała z nikim dzielić.
Starała się więc, jak mogła, żeby nikt
na nią nie narzekał i żeby tej pracy nie
straciła. Chociaż nie miała zegara, nie
zdarzyło jej się nigdy zaspać. Budziła
się zawsze z pianiem kogutów i
pierwsza przychodziła do obory. Hanka była bardzo pobożna. Zawsze pamiętała o tym, żeby rano zmówić
pacierz, albo przynajmniej się przeże-

gnać, bo wyznawała zasadę, że bez
Boga, ani do proga.
Pewnego dnia jednak nie przyszła jak zwykle rano do pracy, więc
zaniepokojony jej nieobecnością oborowy poszedł sprawdzić, co się stało.
Zaczął stukać we drzwi i wołać:
- Hanka, je żeś tam? Stowej, bo
trza krowy doić!
Hanka słysząc stukanie do
drzwi, obudziła się. Kiedy zrozumiała,
że już dawno powinna być w oborze,
bardzo się przestraszyła i szybko
wyskoczyła z łóżka.
- Po diabła, jo zaspała! Już się
oblykom! – zawołała.
Ubrała się najszybciej, jak mogła, zawiązała chustkę na głowę, na
nogi wzuła drewniane pantofle i pobiegła do obory. Myślała tylko o tym,
żeby zdążyć z udojem. Kiedy wszystkie krowy były wydojone, trzeba je
było wygnać na pastwisko. Przedtem
jednak należało je napoić w stawie.
Hanka jak zwykle wegnała krowy do
wody, poganiając je długim kijem.
Była zaledwie kilka kroków od brzegu, gdy poczuła, że coś ją ciągnie pod
wodę. Zaczęła rozpaczliwie krzyczeć
i wzywać pomocy. Nim inne dojarki
i oborowy zrozumieli, co się stało,
Hanki już nie było widać, a z wody

wystawał jedynie kij, który trzymała
w ręce. Wszyscy pobiegli w jego
stronę i wyciągnęli Hankę z wody.
Jeszcze chwila, a byłaby się utopiła.
Z początku Hanka nie mogła zrozumieć, co się właściwie stało. Dopiero
po jakimś czasie przypomniała sobie,
że ten dzień zamiast słowami modlitwy, rozpoczęła wezwaniem diabła.
Kiedy powiedziała o tym starszej
sąsiadce, ta aż zbladła.
- Dziołcha! – zawołała. Jak żeś
to godała, to musioł cie usłyszeć jedyn
z tych utopków, kierych sam bezma
pełno w stowach. Widzioł, żeś się ani
nie przeżegnała i wiedzioł, że bydzie
mioł przistymp do ciebie. Aleś też to
miała szczynści, że ludzie byli blisko,
no i żeś tego patyka z ręki nie wypuściła, bo  chociaż wiedzieli, kaj cie
mają szukać.
Hanka jeszcze długo myślała o
tym, co jej się przytrafiło. Wieczorem
długo się modliła, dziękując Bogu za
ocalenie. Od tego czasu choćby jej się
najbardziej spieszyło, nigdy się nie
zdarzyło, by wyszła z domu bez modlitwy. A tak na wszelki wypadek,
wolała już więcej do wody nie wchodzić.

Zofia Przeliorz
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Intencje
mszalne
Niedziela – 27.09.2015r.
7.oo +Krystyna Kuczera
8.3o +Józef Trybuś
10.oo 1/+Wuzik Ryszard
2/W intencji Rodzin Domowego Kościoła Naszej Parafii, o Dary Ducha Św. na kolejny rozpoczynający
się Rok Formacyjny.
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Tomasza Budnickiego, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze TD
13.oo 1/Msza - Chrzest Emilia Kłobut
2/Roczek Jan Śmiatek
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Jana i Heleny Przelazły, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
16.oo 1/+Lucja i Roman Dyla (Bog)
2/+Sebastian Romański, 1 rocznica (Got)
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Katarzyny Piecha, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze TD
20.3o

3/+Stanisław Konsek, synowie Czesław i Andrzej,
Herbert Dawia, żona Waleska, syn Alojzy
Piątek – 02.10.2015r.
7.oo

1/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu
stron, rodzeństwo, szwagrów
2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Ryszard Szewczyk – na pamiątkę urodzin
3/+ Alojzy Juraszczyk
Sobota – 03.10.2015r.
7.oo

1/ Za parafian
2/+Alojzy Pierchała (Bog)
3/ Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Stajer,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
13.oo Ślub: Magdalena Janiszewska - Kamil Janiszewski
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz)
2/+Łucja Kuczera, 16 rocznica (Bog)
3/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa
Felicja
Niedziela – 04.10.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo

Poniedziałek – 28.09.2015r.
7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodziców
17.oo 1/Apostolat Maryjny
2/+Aniela Lubszczyk, 10 rocznica, mąż Stanisław,
Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, zmarłych rodziców
(Bog)
Wtorek – 29.09.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria
i Jan Rduch, wnuk Janusz, Elżbieta Wita, 2 mężów
(Got)
2/+Henryk Kula, 3 rocznica – od córki Małgorzaty(Got)
Środa – 30.09.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Wiktor Lampert, Emilia Lampert, syn Erwin
2/+Maria Pierchała – na pamiątkę urodzin
Czwartek – 01.10.2015r.
7.oo

+Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – Gotartowice
13.oo Ślub: Sylwia Mokry – Rafał Gruz
14.oo Ślub: Monika Remiasz – Tomasz Kazanecki
17.oo 1/+Edward Piechoczek, 4 rocznica i na pamiątkę
urodzin
2/+Józef Sobik

11.3o
16.oo
20.3o

Świecka Rodzina Franciszkańska
1/+Helena Muras, 4 rocznica
2/+Irena Szymik z domu Merkel, od koleżanek i kolegów z klasy
1/+Eugenia Zimończyk, 1 rocznica (Bog)
2/+Marian Brzęczek 1 rocznica
1/+Gruszka Waleska, mąż Florian, 2 synów, synowa
Helena, wnuk Krystian
2/+Romuald Górski 30-ty dzień
1/+Helena Bartosz (Got)
2/+Danuta Półtorak, 5 rocznica, mąż Stanisław,
7 rocznica
+Eugeniusz Król – od dzieci
Poniedziałek05.10.2015r.

7.oo

+Renata Piontek, mąż Erwin, Brunon Szulik, żona
Anna (Bog)
17.oo 1/+Salomea i Rafał Sobik, syn Stefan, zięć Piotr
Nowak (Rasz)
2/+Faustyn Sobik, rodzice (Got)
Wtorek – 06.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Teresa Frelich – na pamiątkę urodzin
2/+Emil Fizia, rodzice Józef i Emilia, Wiktor Szier,
żona Zofia (Bog)
Środa – 07.10.2015r.
7.oo +Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef (Bog)
17.oo 1/+Bronisława Osiak, syn Wiesław – na pamiątkę
urodzin
2/ Przez wstawiennictwo MB Różańcowej o Boże
Błogosławieństwo dla członków Różańca i ich rodzin
Czwartek – 08.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Jan Oleś – na pamiątkę urodzin
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2/+Róża i Jan Korduła (Bog)
3/+Eugeniusz Król od kolegów strażaków OSP Bog.
Piątek – 09.10.2015r.
7.oo

+Helena Lubszczyk, 42 rocznica, mąż Franciszek,
Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina (Bog)
17.oo 1/+Teresa Bulanda, mąż Karol (Bog)
2/+Maria Kuśka
3/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy
Dziwoki, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze
Sobota – 10.10.2015r.
7.oo
11.oo
12.oo
13.oo
15.3o

17.oo

+Paweł Kluger, córka Aniela Fizia, wnuczka Sylwia
Szymura
Ślub: Barbara Mazur – Adrian Michalak
Ślub: Kocyba Mirosława – Szymura Marek
Ślub: Joanna Kula – Łukasz Kalbarczyk
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Ewy i Krzysztofa Krupa, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz o Boże Błogosławieństwo dla
córki Soni i Patrycji. TD
1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodzice,
Anna Zimończyk, mąż Albert
2/+Ludwik i Franciszka Budny, syn, synowa, 2 wnuków, 2 zięciów, pokrewieństwo Duda, Adamski (Bog)
3/+Stanisław Kuska, 1 rocznica
Niedziela – 11.10.2015r.

7.oo +Józef Kania, 5 roczn. rodzice.
8.3o +Zofia Jeżewska, mąż Władysław, syn Zenon
10.oo 1/+Stanisław Smołka (Got)
2/+Jan Niebrzydowski, 1 rocznica (Kop)
11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu
Leszka i Marii Kukułka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu
Jana i Janiny Masłowskiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
16.oo +Hildegarda Mura, 5 rocznica, 2 mężów Ludwik
Mura i Edward Liszka (Got)
20.3o
Poniedziałek – 12.10.2015r.
7.oo

+Józef i Matylda Zniszczoł, Marta i Paweł Gonsior
(Bog)
17.oo 1/+Rodzice Franciszek, Helena, Michał i Rozalia,
Wiesław Kazana (Bog)
2/+Janusz Kubański (Bog)
Wtorek – 13.10.2015r.
7.oo 1/+Lucyna Pregoń, w 4 roczn. Śmierci - od męża
17.oo 1/+Halina Matuszczyk, 9 rocznica
2/+Alojzy Hartman (Bog)
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Środa – 14.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+ Zigrid i Stanisław Stajer – na pamiątkę urodzin
(Got)
2/+Bolesław i Helena Kaczmarczyk, synowa Maria,
wnuczka Aleksandra (Got)

Czwartek – 15.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Leon i Eufrozyna Pawela (Got)
2/+Benedykt Winkler – na pamiątkę urodzin (Bog)
3/+Stanisław i Janina Stasiak, syn Marian
Piątek – 16.10.2015r.
7.oo

+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elżbieta
Mandel, Józef i Maria Mandel
17.oo 1/+Alfred Torbicki, Jan Torbicki, żona Leokadia
(Bog)
2/+Bronisław Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania,
mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog)
3/+Emil Zimończyk, żona Maria, syn Paweł (Bog)
Sobota – 17.10.2015r.
7.oo

1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, synowie
Edward i Franciszek (Bog)
2/+Łucja Werber, 10 rocznica, mąż Józef, rodzice
z obu stron (Bog)
12.3o Ślub: Chorążak Sławomir – Chorążak Monika
Chrzest: Chorążak Michał
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu
Ireny i Czesława Palarz oraz w intencji córek z rodzinami, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Stanisław Rączka, 2 rocznica
2/+Andrzej Swaczyna – na pamiątkę urodzin
3/+Łucja i Henryk Śmiatek, Walter Matuszczyk,
Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan Garbocz
(Bog)
Niedziela – 18.10.2015r.
7.oo

1/+Stefania Zieleźny, 13 rocznica (Got)
2/+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz (Bog)

8.3o
10.oo +Emil Kuczera, żona Krystyna (Bog)
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Urszuli i Ambrożego Hajzyk z Gotartowic, z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, do Matki Boskiej Fatimskiej o opiekę nad rodziną. TD
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu
Marii i Ryszarda Smyczek z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze TD
14.15 Chrzty i roczki:
16.oo 1/+Paweł Oleś, 2 rocznica
2/+Celestyna i Konstanty Smołka, Albina i Antoni
Oleś, za zmarłych z pokrewieństwa(Bog)
20.3o
Poniedziałek – 19.10.2015r.
7.oo +Alojzy Klepek, 2 rocznica (Bog)
17.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert, rodzice (Got)
2/+Erwin Klimek, rodzice (Got)
Wtorek – 20.10.2015r.
7.oo

1/+Rajmund Podleśny.
2/+Berta Maciończyk, 10 rocznica, mąż Edward.
17.oo 1/+Alojzy i Franciszka Podleśny (Got)
2/+Krystian, Jerzy i Zbigniew Dziwoki (Got)
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3/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Urszuli
Lewna, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny. TD

Środa – 21.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 3 synów Alojzy,
Eugeniusz i Ryszard, rodzice z obu stron (Rasz)
2/+Wiesław Dolny, 34 rocznica, Otylia Dziwoki, 19
rocznica, 2 mężów, Stanisław Kempczyński (Bog)
Czwartek – 22.10.2015r.
7.oo +Marcin Mielczarski
17.oo 1/+Otylia Pierchała, mąż Paweł, Gerard Wawoczny,
żona Maria, synowie Jerzy, Franciszek, żona Maria
(Rasz)
2/+Zygfryd Gąsior, rodziców, Matylda i Emil Sobik
(Bog)
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu
Hanny i Janusza Wawoczny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o zdrowie dla rodziny.
Piątek – 23.10.2015r.
7.oo

1/ Za żywych członków Różańca
2/+Zygfryd Kula (Bog)
17.oo 1/+Ryszard i Aniela Benisz, rodzice (Got)
2/+Maria i Andrzej Malerz (Bog)
3/+Małgorzata Motyka, syn Ignacy (Bog)
Sobota – 24.10.2015r.
7.oo +Mieczysław Piełka
17.oo 1/+Elżbieta Witala (Bog)
2/+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice z obu stron
(Bog)
3/+Stanisław Witala, córka Ewa
Niedziela – 25.10.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

+Leon Szopa – na pamiątkę urodzin
+Ryszard Rajzer, 1 rocznica
+Mieczysław Rybacki, 1 rocznica (Bog)
1/+Serafin Sobik (Got)
2/+W intencji rocznego dziecka Milena Duczmal
16.oo +Andrzej Dudek, 1 rocznica (Bog)
20.3o
Poniedziałek – 26.10.2015r.
7.oo

+Leon Sobik, 40 rocznica, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy i Anna Sobik (Bog)
17.oo 1/+Franciszka i Adolf Maciończyk
2/+Krystyna Kempny, brat Roman
Wtorek – 27.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/ Apostolat Maryjny
2/+Krystian Dziurok (Bog)
Środa – 28.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Alina Podleśny- Małeszczyk (Got)
2/+Roman Orszulik (Bog)
Czwartek – 29.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Aniela Korduła, rodziców i dziadków z obu stron
(Bog)
2/+Alojzy Gorol

Piątek – 30.10.20145r.
7.oo
17.oo MSZA WSPÓLNA
+Elżbieta Żadka, mąż Franciszek, rodzice z obu stron
+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, córka Ewa,
Maria i Paweł Wodniok.
+Wincenty Szczypka, rodzice, Marta i Walenty Przeliorz.
+Augustyn Weinoch, żona Marta, rodzice z obu
stron, wnuczka Marzena.
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona Helena, Regina Matuszczyk (Got)
+Matthias Błażewicz, 7 rocznica
+Konstanty i Elżbieta Kornas, Bernard i Herbert synowie, pokrewieństwo Kornas, Balcar, Gorzawski.
+Jan i Weronika Cyran, Cyran i Władysław synowie,
córka Bronisława, brat Ludwik.
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan syn Roman, Anna Konsek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia (Bog)
+Anna Musioł, syn Jerzy rodzice z obu stron.
+Eugeniusz Wuzik, 17 rocznica.
+ Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata i Gerard Maciejczyk
+Władysław Sudacki, Mirosław Maciończyk, Stanisława i Edward Cygan, dusze w czyśćcu.
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub, Helena Kolarczyk,
mąż Jan
+Gertruda i Antoni Stec.
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda.
+ Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard.
+Józef Naczyński.
+Jan Fiałka, żona Jadwiga.
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, rodzice z obu
stron, córka Dorota, wnuk Jan.
+Łucja i Paweł Holesz, rodzice.
+Gertruda i Józef Haręźlak.
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron
+Tadeusz Kusz, rodzice Jan i Maria Kusz.
+Marta i Leon Szyroki, syn Henryk, zięć Adam,
rodziców i dziadków, Józef Maciejczyk.
+Marian Bącik, rodzice z obu stron, Henryka Kędzia.
+Roman i Berta Szotek, rodzice z obu stron, Bernard
Mołdrzyk, rodzice Wincentyna i Alfons Tkocz,
rodzice z obu stron, Bronisława i Józef Zięba, Anna
i Janusz Kaniewski, Zofia i Józef Pończa.
+Józef Bienioszek, żona Jadwiga, zięć Gerard i Franciszek, wnuk Mirosław.
+Józef i Gertruda Błaszczyk.
+ Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol,
żona Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona
Zofia, syn Grzegorz.
+Antoni i Maria Ulman, syn Oswald.
+Jerzy Jurczyk, wnuczka Sabina Jurczyk, Maria
Przeliorz, dwóch mężów, Anna Wiaterek, mąż
Edward, rodzice z obu stron, Jan Pope, rodzice
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Gertruda i Wiktor, Bolesław Cieślak, Maria i Henryk
Maciejak, rodzice z obu stron.
+Maria i Karol Dulniok(Bog)
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred, Otylia i Jan
Podleśny
+Reinhold Kolenda, rodzice z obu stron(Kop)
+Bolesław Karwot, rodzice Elżbieta i Alojzy
Sobota – 31.10.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda (Rasz)
2/+Ryszard Rajzer, 1 rocznica (Got)
3/+Henryk Fojt, 1 rocznica (Bog)
Niedziela – 01.11.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
15.oo
16.oo
20.3o

+Za ofiarodawców z Gotartowic

Sobota – 07.11.2015r.
7.oo

1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Benedykt Winkler
12,oo Ślub :Paweł Markiton – Agnieszka Sobik
17.oo 1/+Jan Pawliczek, 2 rocznica, rodzice z obu stron
(Rasz)
2/+Stanisław Lubszczyk, 6 rocznica, zona Aniela,
Berta Gąsiorkiewicz, 3 rocznica, mąż Wiesław,
zmarli rodzice (Bog)
3/+Stanisław Łepek, 1 rocznica (Bog)
Niedziela – 08.11.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo

+Korczakowska Lucyna w 6 rocznicę śmierci
Msza na cmentarzu

11.3o

Za parafian
Poniedziałek – 02.11.2015r.

7.oo +Za zmarłych parafian
10.oo +Marta Oleś na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć
Ignacy, rodzice (Bog)
15.3o
17.oo 1/+Bolesław Oleś – na pamiątkę urodzin
2/+Henryk Dworok, 4 rocznica (Got)

13.oo

16.oo

Wtorek – 03.11.2015r.
7.oo +Ks. Józef Zuber
17.oo 1/+Elżbieta i Alojzy Pawela – na pamiątkę urodzin
2/+Ludwik i Franciszka Budny, Róża i Jan Korduła,
za zmarłych z rodziny Budny i Korduła (Bog)
Środa – 04.11.2015r.
7.oo +Klara i Mateusz Juraszczyk, syn Paweł
17.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, rodzice z obu stron,
Julia Reclik, Walenty Kuczera żona Anastazja, Gerard Gołąbek, żona Maria (Got)
2/+Alojzy Gembalczyk, Krystyna i Eufemia żona,
Henryk Szymura, rodzice (Bog)
Czwartek – 05.11.2015r.
7.oo

Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Boguszowice
17.oo 1/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć
Ryszard Buchalik (Bog)
2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got)
Piątek – 06.11.2015r.
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/+Walenty Maciończyk
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Jan Szulik – w rocznicę śmierci, rodzice z obu
stron (Kop)

+Józef Smołka, syn Stanisław, Mieczysław Zduński
+Burda Wincenty, żona Genowefa, rodzice z obu
stron, synowa Krystyna, wnuk Mirosław
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat urodzin Wiolety Dytko, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Grzegorza Sojka oraz 18 urodzin córki Karoliny, z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
2/+Do Opatrzności Bożej z okazji 85 urodzin Marii
Palarz, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze.
TD
Do Opatrzności Bożej z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze z okazji 60 lat małżeństwa Laurencji i Franciszka Rubin, oraz z prośbą o Łaski Boże
dla małżonków Mireli i Wiesława Lorek z okazji 25
lat małżeństwa. TD
W intencji rocznego dziecka Hanna, Rita Stuchły
oraz w intencji rodziców, rodzeństwa i rodziców
chrzestnych

20.3o
Poniedziałek – 09.11.2015r.
7.oo

1/+Maria Konsek, 8 rocznica, rodzice Marta i Jan
2/+Helena Stajer, mąż Ernest, Róża Motyka Gerard
mąż (Bog)
17.oo 1/+Norbert Sobik, 5 rocznica (Got)
2/+Stanisław Buchalik, na pamiątkę urodzin (Got)
Wtorek – 10.11.2015r.
7.oo +Franciszek i Anna Musioł (Bog)
17.oo 1/+Wiktor Karwot, 18 rocznica, 2 żony, 2 synów
2/+Nikodem Hyła, żona Elżbieta, syn Jan, rodzice
z obu stron.
Środa – 11.11.2015r.
7.oo
10.oo 1/+Bogusława Wieczorek, mąż Inocenty (Bog)
2/ W intencji Ojczyzny
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Józefa Korduły, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
17.oo 1/+Łucja i Antoni Rojek, Agata i Józef Krosny.
2/+Henryk Szymura, 3 rocznica
Czwartek – 12.11.2015r.
7.oo

1/+Helena Musiolik – na pamiątkę urodzin
2/+Henryk Potyrcha – na pamiątkę urodzin o radość
życia wiecznego – od mamy
17.oo +Ernest Konsek, 3 żony, rodzice
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Piątek – 13.11.2015r.
7.oo

1/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława, rodzice
z obu stron.
17.oo 1/+Stanisław Mandel (Bog)
2/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni
Bernacki, pokrewieństwo.
3/+Jerzy Jurczyk, 1 rocznica (Got)

Czwartek – 19.11.2015r.
7.oo

1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog)
2/+Józef Gawliczek 10 rocznica, żona Anna, Jan
Wencka (Bog)
17.oo 1/+Gertruda i Józef Piontek, rodzice, zaginiona córka
Helena, 2 synów, synowa (Bog)
2/+Cecylia Juraszczyk (Got)

Sobota – 14.11.2015r.
7.oo

1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław Goworowski, żona Marianna, Emil Szopa, 2 żony, syn Leon
(Got)
2/+Józef Kuczera, rodzice z obu stron
11.oo W intencji strażaków OSP Boguszowice - poświęcenie auta
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Lucyny i Marka Duda, z podz. za otrzymane łaski
z prośba o dalsze i w intencji córki Weroniki i Wioletty i jej rodziny. TD
17.oo 1/+Czesław Dombek (Got)
2/+Anna Dyczka, 2 mężów (Bog)
3/+Marta i Jan Dziurok, Leopold i Albina Sobik
(Bog)
Niedziela – 15.11.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
14.15
16.oo

1/+Roman Zimończyk – na pamiątkę urodzin, żona
Małgorzata, rodziców, teściów i braci.
2/+ Stanisław i Marta Szymura
1/+Ludwik Marcisz, 6 rocznica, żona Dorota, syn
Andrzej (Rasz)
1/+Ryszard Zieliński, 10 rocznica, wnuk Dawid (Got)
2/+Maciuś Markiewka – na pamiątkę urodzin
1/+Jadwiga Rojek, 1 rocznica
2/+Ernest Kozielski, 1 rocznica
Chrzty i Roczki: Kacper Liszka
1/+Benedykt Liszka, rodzice Julianna i Antoni.
2/+Zofia Marczyk, 1 rocznica (Got)

20.3o

Piątek – 20.11.2015r.
7.oo

1/+Za zmarłych członków Różańca
2/+Wilhelm i Helena Kuczera, córka Róża, dziadków
Józef i Emilia Berger, córka Janina, Józef i Stanisław
synowie (Bog)
17.oo 1/+Róża Mura, 3 rocznica (Rasz)
2/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, synowa Olga (Bog)
3/+Stanisław Chrószcz – na pamiątkę urodzin
Sobota – 21.11.2015r.
7.oo +Alfons Sojka, 28 rocznica, żona Maria, rodzice (Got)
12.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Jerzego i Janiny Gruszka, z podz. za otrzymane laski
z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Serafin Król
2/+Józef i Maria Wielgocki (Bog)
3/+Aniela i Alojzy Oleś (Rasz)
4/+Czesław Kroczek
Niedziela 22.11.2015r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
13.oo

Poniedziałek – 16.11.2015r.
7.oo

+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franciszek
i Helena Lubszczyk (Bog)
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog)
2/+Gertruda Kuczera, mąż Władysław

16.oo
20.3o

Wtorek – 17.11.2015r.
7.oo

1/+Anna Szymura, 2 mężów
2/+Stanisław Zimończyk, rodzice z obu stron, Anna,
Gabriela i Antoni Stebel, Hildegarda Syrek, pokrewieństwo (Bog)
17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, córka Elżbieta,
mąż Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia .
2/+Henryk Potyrcha, 2 rocznica (Bog)
Środa – 18.11.2015r.
7.oo

1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 12 rocznicy urodzin Tobiasza Nowak, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze.
17.oo 1/+Teresa i Karol Bulanda (Bog)
2/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan (Bog)

+Łucja Adamczyk, mąż Paweł – na pamiątkę urodzin
+Gerard Oleś, 16 rocznica, żona Marta, zięć Ignacy,
rodziców (Bog)
1/+Józef Potyra
2/+Helena Kuś, 1 rocznica (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa
Józefa i Antoniny Krupa, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Józefa Turek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Bogdana Krawczyka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
Poniedziałek – 23.11.2015r.

7.oo

1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, 4 synów, Józef Klejnot, żona Franciszka, rodzice z obu stron (Got)
2/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty
17.oo 1/+Maria Matuszek
2/+Emil Kuska (Bog)
Wtorek – 24.11.2015r.
7.oo +Gertruda Emrych, mąż Teodor (Got)
17.oo 1/+Stanisław Sulka, rodzice z obu stron (Bog)
2/+Elfryda Kuśka, 18 rocznica (Rasz)
Środa – 25.11.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Kazimierz Benisz (Got)
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rodziców z obu stron, Bronisława i Józef Zięba,
Anna i Janusz Kaniewski, Zofia i Józef Pończa
+Antoni i Maria Ulman, syn Oswald.
+Henryk Połednik, rodzice Alfred i Helena, zięć
Józef, Herman Motyka, żona Maria, synowie Jan
i Engelbert, córka Amalia, Justyna Leśnik, syn Jacek,
Bogusław Mika, rodzice, Dominik Gomoła, żona
Stefania, Róża Gruszka, syn Marek.

2/+Gertruda i Konstanty Motyka, Waleska Krupa,
Henryk Wilczek, Krystyna i Franciszka Kołodziej,
córki Łucja i Marta, mąż Jerzy, za dusze w czyśćcu,
za zmarłych z ulicy Kłokocińskiej
Czwartek – 26.11.2015r.
7.oo

+Maria Kula, 16 rocznica, Alojzy i Antonina Maciończyk.
17.oo 1/ Apostolat Maryjny
2/+Alfred Piecha
Piątek – 27.11.2015r.
7.oo +Mirosław Kirkuć, 2 rocznica
17.oo MSZA WSPÓLNA:
+Elżbieta Żadka, mąż Franciszek, rodzice z obu stron
+Antoni Kołodziejczyk (Kamień)
+Janusz Rduch, rodzice Otylia i Józef, za zmarłych
z pokrewieństwa, Knapek, Rduch, Kozielski
+Janina i Władysław Ruś, teść Józef, żona Maria,
rodzice z obu stron
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek
+Paweł Matuszczyk
+Marian Buchalik, ojciec Ewald
+Stefan Buchalik, Alojzy Gorzawski, Leopold
Kostorz, żona Rozalia
+Edward Szczepankowski, żona Anna
+Czesław Konieczny, żona Jadwiga, syn Henryk,
Stanisław Kostuś
+Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Alfred Przeliorz,
Robert Przeliorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz,
żona Maria
+Eugeniusz Langowski, 38 rocznica, żona Eugenia,
wnuk Stanisław, Córka Brygida Molska
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz,
Walter Matuszczyk, Zygmunt i Bronisława Janowicz,
za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek,
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu (Bog)
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław, córka
Kornelia (Bog)
+Zygmunt Konsek (Got)
+Anna Zieleźny, rodzice (Got)
+Paweł Gajer, zona Marta, 2 córki, 3 zięciów,
Bolesław Maćczak, żona Wacława, syn Wiesław,
2 zięciów, Ewald Paszenda, Leokadia Wróbel,
Małgorzata Głusiec
+Gertruda i Antoni Stec
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest
Bulanda
+Paweł Rojek, żona Amalia, rodzice z obu stron
+Stefan Ogierman, żona Renata
+Paweł Grzesica, żona Matylda, synowa Danuta,
wnuczka Barbara, zmarłych rodziców i teściów,
za zmarłych z rodziny Grzesica, Trybuś, Kuczera,
Kuśka, Fieloch
+Roman Pleszewski, 2 rocznica
+Janina Buchalik, 20 rocznica
+Wioletta Sicińska, Wiktor i Natalia Buchalik (Bog)
+Józef Partyński, rodzice Stanisław i Aniela
Partyński, Augustyn Rojek, żona Albina
+Elżbieta i Stefan Stafarczyk, za zmarłych z rodziny
Stafarczyk i Gąszczyk
+Roman i Berta Szotek, rodziców z obu stron,
Bernard Mołdrzyk, Wincentyna i Alfons Tkocz,

Sobota – 28.11.2015r.
7.oo
17.oo 1/+Monika Chrószcz, 17 rocznica, mąż Izydor, syn
Stanisław zięć Jan (Rasz)
2/+Monika i Alojzy Rojek, synowie Paweł i Edward,
zięć Franciszek Babilas, rodzice z obu stron(Got)
3/+Pelagia i Nikodem Ogierman (Bog)
Niedziela – 29.11.2015r.
7.oo
8.3o

+Helena Stajer, mąż Teodor, córka Aniela, Stanisław
i Józef synowie, 3 synowie, 2 zięciów, dziadków
z obu stron.
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Bronisławy
Maciończyk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
11.3o Wolna intencja
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Klaudii
Koziołek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
20.3o
Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

Kronika parafialna
Chrzty:
Oliwier Czenczek, Natalia Baudler,Maja Beszta-Borowska,
Jakub Francus, Izabela Brzęczek, Helena Sokół, Maja Olak,
Mateusz Kula, Lilianna Kusiak, Jan Wojciechowski, Stanisław Ślak, Marcel Bombik, Kacper Gąsior, Kinga Mrowiec,
Jadwiga Kokora, Szymon Baraniec, Szymon Wałach, Piotr
Chraboł, Milena Wilk, Zofia Janko, Zofia Sobik, Emilia
Kral, Igor Warzeszka, Igor Stokłosa, Filip Widera, Jan Godula, Ewa Bryk, Aleksander Malcher, Nikodem Motyka,
Wojciech Motyka, Franciszek Franica, Zofia Mokry, Igor
Mackiewicz, Dawid Tumkiewicz, Teresa Dziadosz, Oksana
Wojnar
Śluby:
Łukasz Kluger – Beata Sztwiorok
Tomasz Czenczek - Nikoletta Czenczek
Sebastian Juranek - Justyna Buchalik
Łukasz Moskal - Dominika Solak
Grzegorz Sputek – Monika Ber
Marcin Szulik - Aleksandra Kudyba
Wojciech Krawuczke – Oliwia Stolarska
Piotr Ganobis – Joanna Pytlik
Christopher Le Marguand - Beata Dyrcz
Sebastian Zieliński – Martyna Bagnicka
Paweł Deleżuch – Katarzyna Oslislok
Stanisław Kobylec – Barbara Muras
Bartosz Łyżwiński – Monika Lewandowska
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Szymon Mura – Sonia Fulbiszewska
Kamil Wawrzyńczak – Aleksandra Lubszczyk
Paweł Kuśka – Agata Woźniak
Robert Hajzyk – Justyna Sobik
Kazimierz Serszyński – Krystyna Ciszkowska

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

Pogrzeby:

Kancelaria parafialna

+ Stanisław Kuna, Łukasz Dziwoki, Eugeniusz Król, Irena
Szymik, Weronika Merta, Wincenty Cichy, Alojzy Juraszczyk, Danuta Dziwoki, Janina Przybylak, Zygfryd Bartosz,
Alojzy Paris, Eugeniusz Macionczyk, Józef Szombara, Marek Szymura, Anna Weiss, Matylda Muras, Alojzy Sobik,
Eugeniusz Słowik, Halina Gorywoda, Stanisław Paryż,
Romuald Górski, Andrzej Ulman, Martyna Gabryś, Bronisław Kempny, Bernard Frystacki, Józef Krupa, Maria Lindner, Małgorzata Przeliorz.


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

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry





Sakrament chrztu


PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Październik





1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

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

Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



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

Pogrzeby

Listopad
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy
mają inne niż my przekonania.
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze
i podtrzymywać ich nadzieję.

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

Pekao S.A. O w Rybniku
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934

„Modlitwa różańcowa
jest wielką pomocą dla
człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w
tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego
życia”
(św. Jan Paweł II)

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 29 listopada 2015 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze listopadowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r.
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Kolonie charytatywne
Już po raz dwudziesty trzeci nasz Zespół Charytatywny zorganizował dla dzieci tygodniowe kolonie w Białce Tatrzańskiej.
— czytaj str. 16

.

70 Piesza Rybnicka
Pielgrzymka na Jasną Górę
W dniach od 29 lipca do 2 sierpnia również wiele
osób z naszej parafii pielgrzymowało na Jasną Górę z 70 Jubileuszową Pieszą Rybnicką Pielgrzymką, nazywaną również Pielgrzymką Archidiecezji
Katowickiej.
Foto: Damian Gruszka
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Urodziny
ks. Krzysztofa Mikiciuka
2. sierpnia swoje kolejne urodziny obchodził
ks. Krzysztof Mikiciuk. Po Mszy św. o godz.
11.3o życzenia solenizantowi złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej oraz grup działających przy parafii.

Urodziny Księdza
Proboszcza

.

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

.

Pożegnanie ks. Marka Siedlaczka
W piątek 28 sierpnia podczas Mszy św. o
godz. 17.oo pożegnaliśmy ks. Marka Siedlaczka, który po trzyletnim pobycie w naszej wspólnocie udał się do parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach
– Piotrowicach.

.

.
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Nabożeństwa Fatimskie
13 każdego miesiąca od maja do października
w naszej parafii mają miejsce nabożeństwa do
MB Fatimskiej, podczas których odmawia się
różaniec, wierni uczestniczą w Eucharystii oraz
procesji z figurą MB Fatimskiej wokół świątyni.

Pielgrzymowanie Grupy
Pielgrzym
W ostatnich dniach czerwca Grupa „Pielgrzym” udała
się na kolejną swoją wyprawę. Tym razem celem
pielgrzymki były sanktuaria Dolnego Śląska.
— czytaj str. 14

Pielgrzymka do Pszowa
W niedzielę 13 września grupa naszych parafian pod opieką ks. Tomasza udała się na coroczną pielgrzymkę do MB Uśmiechniętej
w Pszowie, by wziąć udział w uroczystościach
odpustowych.
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Przed nami małżeństwo
W drugiej połowie czerwca miała miejsce w
naszej parafii kolejna (letnia) edycja kursu
dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”
organizowanego ramach Duszpasterstwa
Rodzin Archidiecezji Katowickiej.

Rozpoczęcie roku szkolnego
w ZS nr 6 w Boguszowicach
Eucharystią sprawowaną przez ks. Proboszcza Krzysztofa Błotko rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/16
w Zespole Szkół nr 6 w Boguszowicach.

Z kącika gospodarczego
O aktualnych naprawach i remontach na naszych
obiektach parafialnych oraz planach na przyszłość
— czytaj str. 5 - 6

Zainstalowano specjalne drabiny i zabezpieczenia prowadzące na wieżę kościoła

Trwają prace przygotowujące do wymiany posadzki w prezbiterium

Wymiana grzejników C.O. na Starej Farze
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