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„Boże, Obrońco nasz, zachowaj sługę swego 
Który w Tobie pokłada nadzieję.” 

              (z modlitwy w intencji Ks. Biskupa) 

      Adwent 2015                 Wizytacja                Kolęda 2015/16 
                                                                                     
                                    
        
                     

 

Od niedzieli 29 listopada rozpo-
czynamy okres adwentu – czas 
na refleksję, modlitwę oraz ra-
dosne przygotowanie do Świąt 
Bożego Narodzenia. Adwent to 
przede wszystkim okres przy-
pominający oczekiwanie na  
powtórne przyjście Jezusa.   

Tegoroczne odwiedziny duszpa-
sterskie zwane kolędą rozpoczy-
nają się w sobotę 28 listopada. 
Niech przyjęcie kapłana z Bożym 
błogosławieństwem w naszych 
domach będzie wyrazem naszej 
wiary i przywiązania do Kościoła. 
Zachęcamy do zapoznania się z 
planem kolędy   – czytaj str. 13-14 

23 i 25 października miała miejsce 
w naszej parafii wizytacja kano-
niczna. W ciągu tych dwu dni ks. 
Biskup Adam Wodarczyk m. in. 
spotkał się z nauczycielami, przed-
stawicielami grup działających w 
parafii i udzielił sakramentu bierz-
mowania.  

— czytaj str. 2–6, 27–28 
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Wizytacja kanoniczna 2015 
Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólno-
ty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – 
wizytacja duszpasterska przeprowadzana przez Or-
dynariusza diecezji lub w Jego imieniu. W naszej pa-
rafii taka wizytacja odbyła się w dniach 23 i 25 paź-
dziernika. Przeprowadził ją ks. bp Adam Wodarczyk. 
Zapraszamy na krótki fotoreportaż z tych wydarzeń. 

 
Wizytą w ZS nr 6 rozpoczął ks. Biskup  

odwiedziny naszej parafii. 

 
Spotkał się tam z Gronem Pedagogicznym 

 

Szczególnym skarbem każdej parafii są osoby  
w podeszłym wieku, w których modlitwę włączone 
jest także doświadczenie krzyża bólu, cierpienia 

i starości. Stąd też ks. Biskup przywiązuje  
szczególną wagę do możliwości odwiedzenia  

takiej osoby podczas wizytacji. 

 

Modlitwa przy grobie śp. ks. Infułata E. Toboli. 

 
Odwiedził również przedszkolaków na probostwie. 

 
Podczas wizyty w miejscowej cukierni „KRÓL”. 

 

 
oraz wychowankami. 
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oraz spotkał się z Zespołem Charytatywnym.  

Ks. Biskup odwiedził również parafialną ochronkę 

 

Spotkanie z katechetami. 

 
23 października na probostwie swoje spotkanie  

z ks. Bp mieli nauczyciele placówek oświatowych. 

Powitanie liturgiczne ks. Biskupa w świątyni. Na początku uroczystej Eucharystii Ks. Biskupa 

powitali przedstawiciele Rady Parafialnej. 

 

 

Udzielanie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży 
podczas Mszy św. o godz. 17.00 w piątek 23 października 
było jednym z głównych punktów wizytacji. Najważniej-
szym momentem udzielenia sakramentu była modlitwa ks. 
Biskupa z wyciągniętymi rękami za osoby, które bierzmo-
wał. Następnie kandydaci pojedynczo podchodzili do ks. 
Biskupa, wymieniając swoje imię. Ks. Biskup kreślił olejem 
Krzyżma znak krzyża na czole wypowiadając słowa:  

(imię),  PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO 
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Przyjęcie sakramentu bierzmowania. 

 
Modlitwa za kandydatów do bierzmowania. 

 
 

 
Młodzież dziękuje ks. Biskupowi. 

 

Wspólne zdjęcie z młodzieżą, która przyjęła sakrament bierzmowania. 
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W niedzielny poranek 25 października, drugiego dnia 
wizytacji kanonicznej  ks. Bp Adam Wodarczyk wy-
głosił na Mszach św. porannych Słowo Boże i odpra-
wił uroczystą sumę pontyfikalną w intencji rodzin na-
szej parafii, po której udzielił specjalnego błogosła-
wieństwa naszym najmłodszym i spotkał się z mini-
strantami, wspólnotą Dzieci Maryi oraz OAZĄ mło-
dzieżową. W związku z tym, że wizytacja zbiegła się 
w czasie z wyborami do Sejmu i Senatu RP ks. Bp 
odwiedził lokal wyborczy w Boguszowicach. 

 
 

 

 

Msza św. sprawowana przez ks. Biskupa zgromadziła 
liczne rzesze parafian. 

 
 

 

 

 
Błogosławieństwo najmłodszych po Mszy św. 
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Pamiątkowe zdjęcie z ministrantami, 

 

Ks. Tomasz i dziecięca scholka. 

 

oraz wspólnotą Dzieci Maryi. 

 
OAZĄ młodzieżową ... 

Prezentacja grup dziecięco-młodzieżowych. 

W niedzielny poranek ks. Biskup odwiedził lokal 
wyborczy w Boguszowicach, by zagłosować  

w wyborach do Sejmu i Senatu RP.  
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Mamy Adwent.  Kolejny Adwent na-
szego życia. Osobiście wypada mi Bogu podzię-
kować za te świadomie przeżyte, 53 okresy adwentowe 
mojego życia. Jakże piękne, udane, pomimo że nace-
chowane były różnymi trudnościami tamtych czasów.  
Pamiętam doskonale te poranne pobudki i szybki 
marsz w kierunku kościoła parafialnego, gdzie w kli-
macie tajemniczego mroku i pięknego śpiewu rorat-
niego mogliśmy porównywać nasze kolorowe lampio-
ny ożywione płomykiem świecy. Każdy z nich  wyko-
nany w domu, w atmosferze  radosnego oczekiwania 
na zbliżające się Święta w czasach, kiedy nawet ten 
mały kawałek świeczki był swoistym rarytasem. Po-
tem te oczekiwania w klimacie życia seminaryjnego w 
Krakowie i w Katowicach gdzie było mi dane, które-
goś wieczoru adwentowego, zobaczyć z okna przy 
ulicy Wita Stwosza wojskowe czołgi jadące w kierun-
ku Kopalni Wujek. Przeróżne były te kapłańskie Ad-
wenty przeżywane zawsze w klimacie aktualnej para-
fii, w której przychodziło mi pełnić swoją posługę. 
Zawsze jednak piękne, pełne zadumy i wyciszenia. 
Radosnego oczekiwania na Kogoś szczególnie ważne-
go. Tej wiary i pewności w trwaniu i oczekiwaniu 
życzę sobie i wszystkim wiernym w naszej wspólno-
cie. Zaczynając od najmniejszego aż do najstarsze-
go. Otrzymaliśmy w prezencie od Pana Boga ten 
kolejny Adwent. Dla niejednego może i ostatni.  

Podsumowując miniony czas w życiu parafial-
nym nie sposób zauważyć iż najważniejszym wyda-
rzeniem ostatnich dwóch miesięcy była wizytacja 
duszpasterska księdza Biskupa Adama Wodarczyka,  
po ośmiu latach jakie minęły od tej w roku 2007. Uro-
czysta wizytacja księdza Biskupa, która odbyła się w 
piątek 23 i niedzielę 25 października poprzedzona 
została szczegółowym przeglądem parafii przez Dy-
rektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kato-
wickiej Kurii - księdza Romana Chromego oraz 
innych kapłanów i biegłych świeckich w zakresie ka-
techezy oraz różnych dziedzin życia parafialnego. Dni 
wizytacyjne przebiegały w następującym porządku:      

PIĄTEK 23.X.2015 

Godz. 11.00  Wizyta w Zespole Szkół nr 6.   

Godz. 13.00  Wizyta w domu 90-cio letniej parafianki 
Eleonory Król z  Boguszowic. 

Godz. 13.45  Krótki objazd parafii, modlitwa przy 
grobie ks. Infułata, nawiedzenie Starej Fary                       
i spotkanie z Zespołem Charytatywnym. 

Godz. 14.30  Spotkanie z dyrektorami i nauczycie-
lami naszych placówek oświatowych w Domu Para-
fialnym.   

Godz. 16.00  Spotkanie z kapłanami dekanatu. 

Godz. 16.45  Powitanie liturgiczne Księdza Biskupa 

Godz. 17.00  Msza Święta z udzieleniem Sakramen-
tu Bierzmowania. 

Godz. 18.15  Kolacja z udziałem animatorów  przy-
gotowujących młodzież do sakramentu  bierzmo-
wania i zaangażowanych w inne dziedziny życia  
parafialnego. 

NIEDZIELA 25.X.2015  

Godz. 8.30 i 10.00 Msze św. z kazaniem ks. Biskupa. 

Godz. 11.30  Msza św. z udziałem rodzin z małymi 
dziećmi.  

Godz. 12.45 Krótkie spotkanie z Ministrantami, 
Dziećmi Maryi i Oazą Młodzieżową.  

Godz. 13.00 Obiad na probostwie z udziałem naj-
bliższych współpracowników proboszcza (panie  
z kancelarii, kościelni, organiści i szafarze).  

Godz. 13.45  Wspólnota – wspólnot w Kościele  
z ks. Biskupem. Pożegnanie ks. Biskupa. 

Owocem każdej wizytacji jest protokół wizyta-
cyjny z wnioskami i wskazaniami dotyczącymi  pro-
boszcza, pozostałych kapłanów i wiernych świeckich 
funkcjonujących w parafii. Pozostaje mi przy tej 
okazji podziękować księdzu Biskupowi Adamowi za 
obecność wizytacyjną, wspólną modlitwę i przeżyte 
spotkania. Za przyjacielski klimat wizytacji. Wier-
nym świeckim, naszym rodzinom z dziećmi, po-
szczególnym grupom formacyjnym zarówno dzie-
cięcym, młodzieżowym jak i osób dorosłych dzięku-
ję za zaangażowanie i obecność na spotkaniach z ks. 
Biskupem. Szczególne podziękowanie należy się 
naszym nauczycielom na czele z dyrektorami pla-
cówek oświatowych. 

Tradycyjnym zwyczajem również w tym numerze 
Serca Ewangelii przychodzi mi podsumować nasze 
permanentne  działania gospodarcze, które  możliwe są 
dzięki życzliwości tysiącom parafian i zaangażowaniu 
wielu osób. Na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy wyko-
naliśmy następujące prace: 

1. Pomalowanie Kaplicy Pogrzebowej wewnątrz. 
(Adam i Jan Śmiatkowie) 

2. Wymiana kratek wentylacyjnych po stronie  
zewnętrznej Domu Pogrzebowego. 

3. Naprawa i odnowienie po gradobiciu zewnętrz-
nej elewacji Domu Pogrzebowego - nowa siatka 
na kleju oraz nowy tynk.  (Hubert Figas,  
Damian Zając, Wiesław i Bogusław Michałowi-
czowie) 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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4. Naprawa konstrukcji  ławek po stronie dam-
skiej. (Hubert Figas i Robert Zając) 

5. Pomalowanie głównej sali Domu Parafialnego, 
holu i kancelarii. 

6. Gruntowne odnowienie powierzchni ławek po 
stronie damskiej (Adam i Jan Śmiatkowie, po-
mocniczo Aleksander Maciączyk) 

7. Usunięcie drzew przy parkingu i Domu Para-
fialnym zgodnie z pozyskanymi pozwoleniami. 
(Hubert Figas, Damian i Robert Zającowie, 
Wiesław i Bogusław Michałowiczowie.) 

8. Prace nad przygotowaniem szwedzkiego kamie-
nia szlifowanego na użytek remontu i odnowy 
naszego prezbiterium w pierwszych miesiącach 
przyszłego roku.  

Przygotowujemy się do tej inwestycji groma-
dząc potrzebny materiał. Zabezpieczamy również 
środki pieniężne na które składają się poczynione 
oszczędności, przekazane na konto parafialne, 
środki które otrzymałem w spadku po śp. ks. Józe-
fie oraz bieżące kolekty specjalne na ten cel. Już 
dzisiaj dziękuję za pierwszą z nich (z niedzieli 22 
listopada), która była wyrazem życzliwości i popar-
cia ze strony parafian. Sądzę, że będzie mniej  ko-
lekt specjalnych niż wcześniej przewidywałem.  
Bóg zapłać. Tegoroczne ofiary kolędowe przezna-
czone będą na wykonanie nowego ołtarza posobo-
rowego, ambonki i aranżacji wnętrza prezbiterium 
dostosowanego do pięknych starych ołtarzy.   

Chcę również naszym strażakom z Boguszowic 
pogratulować nowego wozu strażackiego, który w 
dniu 14 listopada uroczyście poświeciliśmy. Jestem 
od dziecka zafascynowany motoryzacją (osobiście 
sprowadzałem kiedyś z Niemiec kilka używanych 
samochodów) i  wiem że nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy OSP Boguszowice posiada napęd 4x4 pozwa-
lający na pracę w trudnych warunkach terenowych i 
dobry silnik spełniający normy czystości spalin EURO 
6. Pojazd wyposażony jest między innymi w zbiornik 
wody wykonany ze stali nierdzewnej, autopompy, 

urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, wysuwany 
pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy i wy-
ciągarkę o napędzie elektrycznym. Niech Pan Bóg 
błogosławi naszym strażakom, a św. Florian i św. 
Krzysztof pozwalają im wracać z każdej akcji 
szczęśliwie do domu. 

Pragnę również wyrazić najlepsze życzenia panu 
inspektorowi Franciszkowi Rubinowi wraz z mał-
żonką Laurencją z okazji przeżytej 60 rocznicy 
ślubu, z podziękowaniem za  zainteresowanie i pomoc 
w poczynaniach gospodarczych parafii.  

Kończąc zapewniam o pamięci modlitewnej  
i dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości, której 
doświadczam ze strony naszych parafian. Niech Bóg 
nas wszystkich obdarzy pokojem. 

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

 

   

      

 

 
Renowacja ławek w naszej świątyni 

 
Usuwanie drzew przy parkingu i Domu Parafialnym 

 
Wyposażenie nowego wozu strażackiego OSP Boguszowice 
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W bieżącym numerze rozpoczynamy roz-
ważania dotyczące roli kapłana, jako kierow-
nika duchowego. Na przykładzie świadectwa 
jakie pozostawił nam święty Jan Vianney wi-
dzimy co to znaczy być kierownikiem sumień. 

   
PROBOSZCZ Z ARS, JAKO KIEROWNIK 

SUMIEŃ 

Wiele można by podać zajmujących szczegółów o 
sposobie postępowania ks. Vianney'a z duszami prawdziwie 
pobożnymi i postępującymi na drodze doskonałości. Opo-
wiadają też, że niekiedy wprost odmawiał wysłuchania 
spowiedzi niektórych osób, wiedząc, iż są w łasce u Boga. 
Jednego razu przybyły do Ars dwie zakonnice, marystki; 
przełożona, i towarzysząca jej siostra zakonna, pragnąc 
zasięgnąć u Świętego rady, w sprawie dotyczącej ich zgro-
madzenia. Zanim jeszcze mówić zaczęły, już Sługa Boży 
wskazał im jak mają postąpić; następnie zaś, gdy poprosiły 
o spowiedź, rzekł: Nie potrzeba wam spowiedzi. Zostawcie 
innym czas potrzebny dla nich. Zakonnice odeszły bardzo 
pocieszone. Pannie Klarze Deschamps, która w styczniu 
1853 roku zgłosiła się po radę, w towarzystwie stryja swego, 
kardynała, arcybiskupa Mechlińskie- go, kazał ksiądz Vian-
ney uczynić znak Krzyża. Tak, córko moja - rzekł jej na-
tychmiast - jesteś stworzona do zgromadzenia Najświętsze-
go Serca (Sacre - Coeur). Idź do Komunii Św. bez spowiedzi. 
I poszła uradowana. Jednak zdarzenia tego rodzaju były 
wyjątkami i tylko dla ważnych, jemu znanych powodów 
Proboszcz z Ars tak postępował. Zazwyczaj wszystkim 
penitentom udzielał chwil niezbędnych; nawet małym dzie-
ciom; które umiał pozyskiwać, odnosząc się do nich po 
ojcowsku.  

Obaj księża Lemannowie, nawróceni z judaizmu, za 
młodu spowiadali się u niego. Pozwolił nam wtedy ukryć 
twarze w swych długich siwych włosach - mówią oni. - Od-
czuwaliśmy wówczas wielkie szczęście, że mogliśmy jakby 
nasiąknąć jego świętością. 

Mimo przemęczenia, nie zdarzyło się Proboszczowi z 
Ars natknąć na prostaczka, którego by nie pouczył, ani na 
duszę sprawiedliwą, której by nie zachęcił i nie pobudził do 
doskonałości. 

Świętość życia i nadprzyrodzona mądrość Sługi Boże-
go w rozstrzyganiu wątpliwości, pobudzały dusze pobożne 
do okazywania mu zaufania bez zastrzeżeń. W praktyce 
duszpasterskiej, jako wikariusz w Ars - oświadcza ksiądz 
Klaudiusz Rougemont - napotkałem wiele osób, które uwa-
żały księdza Vianney'a za niezrównanego i natchnionego 
przez Boga kierownika dusz. 

Zarówno w konfesjonale, jak na ambonie - mówiła pa-
ni Krystyna de Cibeins - widziałam w nim Zakon i proro-
ków. Na ogół odpowiedzi jego były jasne i szybkie: Wznosił 
oczy do nieba, a potem rozstrzygał sprawę bez wahania i z 
wielką stanowczością. 

Gdy zwracano się do niego o radę w zawitych kwe-
stiach, prosił niekiedy o pewien czas do namysłu, lub nawet 

do zasięgnięcia rady innych kapłanów. Choć byłem podów-
czas bardzo młodym księdzem - opowiada ksiądz Dufour, 
misjonarz z Pont d'Ain - zapytał mię kiedyś w pokorze swej 
o zdanie w jakiejś sprawie dotyczącej restytucji, którą miał 
rozstrzygnąć. 

Niejeden z penitentów Proboszcza z Ars zawiódł się, 
sądząc, iż usłyszy od niego jakieś rzeczy nadzwyczajne. 
Decyzje jego nie miały w sobie ani egzaltacji, ani przesady; 
były oględne i rozumne. Rozpoznawał pobudki ukryte, 
świadome lub nie, mgliste pragnienia i puste mrzonki i skie-
rowywał dusze na właściwe miejsce. 

Niejedna młoda dziewczyna marzyła tylko o klaszto-
rze, a on stanowczo radził jej, by wyszukała sobie stanowi-
sko w świecie. Przed inną znów, która przygotowywała się 
do stanu małżeńskiego, odsłaniał wznioślejsze i jaśniejsze 
widnokręgi. Stosownie do okoliczności, albo zapalał do 
wzlotu, albo zbytni lot hamował. 

Zresztą miał zwyczaj powstrzymać się od udzielania 
rad, skoro uważał, że inne poważne osoby uczynić to potra-
fią. Tak na przykład, gdy pewna pani z Grenobli zapytała 
go, czy może założyć kawiarnię dla zdobycia sobie pomocy 
materialnej w wychowaniu dzieci, odesłał ją do jej probosz-
cza. 

Panna Ludwika Martin z Saint Rambert (w dep. Ain), 
osoba z natury wesoła i figlarna a obdarzona dobrym ser-
cem, mając lat osiemnaście poczęła odczuwać pociąg do 
życia zakonnego. Rodzice uważali to za dziecinadę. Pewne-
go dnia młoda panna odwiedziła swe kuzynki będące na 
pensji u Wizytek w Montluel. Wszedłszy do rozmównicy, 
ujrzała kratę klauzury. Och! - zawołała - nie chciałabym być 
za nią! Wkrótce po tych odwiedzinach zaczęła doznawać 
dziwnego niepokoju. - Może jednak Pan Bóg powołuje mię 
do zakonu kontemplacyjnego - myślała. Zwierzywszy się z 
walk wewnętrznych swej babce, bez wiedzy rodziców udaje 
się wraz z nią do Ars. Po długim wyczekiwaniu w kościele, 
wreszcie stanęła przy konfesjonale; lecz ksiądz Vianney 
właśnie wychodzi i udaje się do zakrystii; gdyż miał zaraz 
odprawiać procesję - (byt to dzień świętego Marka). 

Ludwika Martin biegnie za nim: Ach, Ojcze - prosi - ja 
tak bardzo chciałabym przyjąć Komunię podczas Mszy księ-
dza Proboszcza, a jeszcze się nie spowiadałam!... W tej 
chwili tłumy zalegające kościół wtłoczyły się do zakrystii 
tak, iż trudno było drzwi zamknąć. - Czy masz dużo miłości 
własnej? - zapytał dziewczęcia święty Proboszcz. - Nie, 
Ojcze... - To dobrze. Więc uklęknij tu i spowiadaj się. Lu-
dwika spowiada się, zwierza ze swych niepokojów i ot co 
słyszy: - Powołanie twoje pochodzi z nieba, moje dziecko. 
Wstąp zaraz do Wizytek. Wobec takiej decyzji, rodzice 
Ludwiki już się nie sprzeciwiali, i późniejsza Siostra Maria 
Anastazja, z całą żywością swego temperamentu oddała się 
na służbę Panull. 

Około roku 1836 państwo Millet z Macon postanowili 
spędzić dni kilka w Ars, by móc pomówić do woli ze świę-
tym Proboszczem. Lecz ich córka, Ludwika Kolumba, cho-
ciaż przybyła z nimi, nie chciała, za żadną cenę, zwrócić się 
do Sługi Bożego. A jednak była to dobra i pobożna panien-

Proboszcz  z  Ars (38) 
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ka. Już pątnicy nasi zamierzali opuścić Ars, po tygodnio-
wym pobycie, i zaszli po raz ostatni do kościoła. 

W tej chwili ks. Vianney szedł do zakrystii. Wiedziony 
nadprzyrodzoną intuicją, rzucił wzrokiem przenikliwym na 
tłum i podniósł brewiarz w kierunku Ludwiki Millet. Zro-
zumiała: trzeba było poddać się! Tłumy usunęły się, pozwa-
lając jej przejść. Ruchem ręki Święty wskazał konfesjonał. 
Młoda panna uklękła i po krótkiej chwili usłyszała słowa, 
które miały nadać kierunek całemu jej życiu: Moje dziecko, 
zostaniesz zakonnicą Wizytką, w swym rodzinnym mieście... 
Pan Bóg tego chce... Pan Bóg tego chce! Na próżno peni-
tentka protestowała; Proboszcz z Ars powtórzył po raz trze-
ci: Moje dziecko, Pan Bóg tego chce! Przeszkody, które 
panienka ta musiała pokonać, zdawały się nie do przebycia. 
Wszakże usunęły się same, i Ludwika Kolumba, wolna od 
wszelkich więzów, wzniosła się na wyżyny. 

Siostra Maria Mechtylda, Urszulanka z Awinionu, 
jeszcze przebywając na pensji w Troyes, jako młoda panien-
ka, w lipcu 1856 r. wybrała się ze swą krewną do Ars.  
W chwili wyjazdu - jak sama opowiada - spotkałam się z 
przyjaciółką, która ciesząc się z mojej pielgrzymki, powie-
działa iż bardzo być może, że święty Proboszcz wskaże mi 
moje powołanie, tak jak jej wskazał. 

Przyprowadzam Ojcu małą uczoną. W ten sposób 
przedstawiona została księdzu Vianney. A on na to: Uczo-
ną?... Wszystko niewarte jednego aktu miłości Bożej! - Ojcze 
- zapytała moja krewna - czym będzie to dziecko? Wówczas 

święty przez czas dłuższy utkwił wzrok we mnie i zdawało 
się, jakby z oczu mi czytał, co się dzieje w mej duszy. 
Wreszcie rzekł: Zakonnicą... Pomyślawszy zaraz, iż musia-
łabym opuścić matkę, brata i porzucić ukochaną naukę, 
zawołałam żywo: Nie, nigdy!... Nie, nie - i nie! A święty, 
uśmiechając się wesoło, zawołał z kolei, przedrzeźniając 
mię żartobliwie: Tak, tak - i tak!... Wtedy poszłam za nim  
i uklękłam przy konfesjonale... Dotąd myślałam o tym tylko, 
by zdobyć dyplomy; - on całkowicie odmienił mi umysł  
i serce. W trzy lata potem, w roku 1859 - tym samym, w 
którym nastąpiła błogosławiona śmierć Proboszcza z Ars - 
złożyłam profesję. I oto już pięćdziesiąt osiem lat jestem 
zakonnicą. 

W taki to sposób Proboszcz z Ars skierowywał ku 
szczytom dusze zacne, lecz słabe, lub zaniepokojone, które, 
gdyby nie on, nie oddałyby się całkowicie Bogu. I przeciw-
nie, mając dar poznania zamiarów Bożych, w niektórych, 
nawet najbardziej szlachetnych duszach, rozwiewał złudne 
marzenie o drodze doskonałości. 

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

„Przeżywać misję z ra-
dością” to temat formacyjny 
na rok 2015/2016 dla małżon-
ków ekip. Międzynarodowa 
Ekipa Odpowiedzialnych za-
proponowała taki właśnie 
temat rozważań, korespondu-
jący z aktualnymi Kierunkami 
Życia Ruchu END, będącymi 
jednocześnie odpowiedzią na 
bieżące wyzwania, jakie zo-
stały postawione przed Ko-
ściołem w wielu wystąpie-
niach papieża Franciszka.  

Należy sobie przypomnieć, że 
jesteśmy powołani do świętości. Każ-
dy z nas ma do wypełnienia specy-
ficzną misję, jaką otrzymał od Pana. 
Aby temu podołać musi zaistnieć 
trwanie na modlitwie i wsłuchiwanie 
się w głos Boży. W swojej wolności z 
głębi swojego serca potrzebna jest 
odpowiedź na Boże zaproszenie. Oto 
jestem Panie. Poślij mnie. I tu zaczyna 
się trudność. Czy mam dostatecznie 
wielką wiarę, by chcieć być posłanym 

przez Boga. Dać świadectwo wiary w 
świecie, który żyje bez Boga. Świat 
potrzebuje świadectwa szczęśliwych 
małżonków. Młodzi potrzebują świa-
dectwa życia wiarą swoich rodziców, 
ich miłości, wierności małżeńskiej i 
tego, że nie opuszczą się, aż do śmier-
ci. Czy możemy im to dać? Czy ma-
my to, by dzielić się z nimi? Dobrze 
gdy pytania te rodzą się w naszym 
sercu, że próbujemy ciągle na nowo 
odnawiać naszą miłość w sakramencie 
pojednania, umacniać ją w sakramen-
cie eucharystii, a będąc w łasce 
uświęcającej czerpać wielkim stru-
mieniem łaski sakramentu małżeń-
stwa, by wzajemnie się uświęcać. 
Wiemy już, że świętość to miłowanie 
Boga i bliźniego, to całkowity dar z 
siebie, darmo dany. Jak dalekie to jest 
od tego co oferuje „świat” nam i na-
szym dzieciom.  Miłować Boga to 
wypełniać jego przykazania – przyka-
zania, które tak naprawdę chronią nas 
samych. To taka instrukcja Stwórcy, 
by stworzenie było szczęśliwe. Miło-
wanie bliźniego to obdarowanie go 
sobą. I tu refleksja  - czy mam czym 

obdarować czy może jestem pusty jak 
wydmuszka? Czy któreś z błogosła-
wieństw odnosi się do mnie, jest mi 
szczególnie bliskie, upodobałem je 
sobie i ćwiczę, by było o mnie? Im 
jesteśmy starsi tym ważniejsza staje 
się refleksja nad otaczającą nas rze-
czywistością. Z większą troską pa-
trzymy na dzieci, wnuki. Rodzi się 
pytanie jak je zabezpieczyć, ustrzec 
przed złem, skierować w kierunku 
dobra. Październikowy temat rozwa-
żań w END to „Szczęśliwi dzięki 
życiu sakramentem małżeństwa” i 
kolejne zdanie „Jesteśmy małżeń-
stwem w świecie, który nie wierzy w 
małżeństwo”.  A praca w ciągu mie-
siąca zaczyna się od słów Jezusa Mt 
5,13 „Wy jesteście solą ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci swój smak czymże ją 
posolić? Na nic się nie przyda, chyba 
na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi.”  Miesiąc pełen refleksji, ćwi-
czeń, podejmowanych prób działania, 
by nieść radość, by tworzyć więzy 
miłości, by dawać świadectwo wiary, 
by służyć Kościołowi. A czas szybko 
mija i już jest listopad i kolejny temat 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Przeżywać misję z radością 
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do rozważań „Pewność wiary, której 
jesteśmy świadkami” i pytanie „W 
jaki sposób radośnie przeżywać misję 
w świecie bez Boga? Autorzy podsu-
wają słowa Pisma Św. Jk 2,14-17 
„Jaki z tego pożytek, bracia moi, 
skoro ktoś będzie utrzymywał, że 
wierzy, a nie będzie spełniał uczyn-
ków? Czy sama wiara zdoła go zba-
wić?…” Podejmujemy refleksję, ćwi-
czenia, konkretne działania. Tak to 
wygląda, taka jest pedagogika ruchu 
duchowości małżeńskiej. Pozyskanie 
wiedzy i umiejętności uświęcania 
siebie i współmałżonka w małżeń-
stwie i poprzez małżeństwo. Pomaga-
nie małżonkom sakramentalnym w 
drodze do świętości. Ani mniej, ani 
więcej. Pan Jezus zaprasza i małżon-
kowie odpowiadają na zaproszenie, 
gromadzą się w grupach pilotażo-

wych, by rozpocząć przygodę swoje-
go życia. Dziękujemy za tych mło-
dych i dojrzałych małżonków poleca-
jąc ich waszej modlitwie. Już 14 lat 
obecności END w Polsce. Ekipy się 
rozrastają. Podzieliliśmy się chary-
zmatem END z małżeństwami na 
Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Cze-
chach, jesteśmy z polskimi małżon-
kami w Niemczech i Norwegii. Orga-
nizacyjnie jesteśmy od września br. 
Super-Regionem Europa Centralna, 
gdzie poza wymienionymi krajami 
dołączyły do nas małżeństwa z Wę-
gier.  W Polsce ekipy tworzą sektory, 
które wchodzą w skład trzech regio-
nów. Jak nie dziękować Bogu za to 
ogromne dzieło Kościoła. Tak – dzię-
kujemy jako małżonkowie ekip każ-
dego dnia. Mamy świadomość, że 
dzięki uczestnictwu w ruchu na 

wskroś formacyjnym nasza wiara 
staje się żywa co daje impuls do po-
dejmowania posługi w Kościele jak  
i w służbie społecznej. 

  Bernadeta i Piotr 

Podajemy nr kontaktowy 791 164 179  
oraz adres:  slask@end.org.pl 
Jak zawsze zapraszamy na rekolekcje. 
Znajdziecie nas na stronie interneto-
wej: 

www.end.org.pl/formacja/rekolekcje 

Zgłoszenia na adres e:mail:  

rekolekcje@end.win.pl 

lub telefonicznie pod nr  

602-694-598 

 

Rekolekcje dla narzeczonych 

19-21 II 
2016 

Zduńska  
Wola 

(woj. łódzkie) 

Rekolekcje przygotowujące do sakramentu małżeństwa 
 

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

o odbytych katechezach w ramach bliższego przygotowania do 
sakramentu małżeństwa 

wolne miejsca 

 

Terminarz rekolekcji dla małżeństw 

22-24 I 
2016 

Pniewy 
 (woj. wielko-

polskie) 

Płciowość – dar czy utrapienie 

o.Karol Meissner 

Rekolekcje  

dla małżonków 

(z opieką  

nad dziećmi) 

lista  
rezerwowa 

05-07 II 
2016 

Zaniemyśl 
(woj. wielko-

polskie) 

Trzeba narodzić się na nowo 

ks. Przemysław Kompf 

Rekolekcje  

dla małżonków 

(z opieką  

nad dziećmi) 

wolne 
miejsca 

12-14 II 
2016 

Wadowice 
(woj. małopol-

skie) 

Duchowy wzrost ekipy 

ks. Sławomir Knopik 

Rekolekcje  

dla małżonków 

(z opieką  

nad dziećmi) 

wolne 
miejsca 

19-21 II 
2016 

Żdżary 
(woj. mazo-

wieckie) 

Bóg wzywa na wyspę milczenia – rekolekcje w ci-
szy 

Ks. Wojciech Zyśk 

Rekolekcje 

dla małżonków 

wolne 
miejsca 

26-28 II 
2016 

Popowo Let-
nisko 

(woj. mazo-
wieckie) 

Chrześcijańska Duchowość Małżeńska – dzisiaj 

ks. Wojciech Sadłoń 

Katarzyna i Marek Rymsza 

Rekolekcje  

dla małżonków 

(z opieką nad 

dziećmi – zgło-

szenia dzieci do 

15 XI 2015) 

wolne 
miejsca 

1-3 IV 
2016 

Zakroczym 
(k/Modlina) 
(woj. mazo-

wieckie) 

“Zasiądźmy razem – jak pokonać trudności dialogu 
małżeńskiego” Rekolekcje prowadzone metodą 
warsztatową. 

Brat Piotr Zajączkowski 

Rekolekcje 

dla małżonków 

wolne 
miejsca 

8-10 IV 
2016 

Zduńska  
Wola 

(woj. łódzkie) 

“O rozpoznawaniu płodności pary ludzkiej” 
rekolekcje-warsztaty 

Ewa i Maciej Hudziak, Bernadeta i Piotr Dyla 

Rekolekcje 

dla małżonków 

wolne 
miejsca 
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Na początku październi-
ka w naszej parafii zaczęło 
działać Parafialne Centrum 
Światowych Dni Młodzieży. 
Grupa ta liczy 13 osób, a 
opiekunem jest ksiądz To-
masz. Zadaniem Centrum 
jest przygotowanie parafii na 
przyjazd młodzieży zza gra-
nicy w lipcu 2016, ale także 
zorganizowanie wyjazdu 
młodzieży z naszej parafii na 
obchody w Krakowie.  

Pierwsze spotkanie odbyło się 
13 października, na którym Centrum 
zapoznało się z obecną sytuacją przy-
gotować do ŚDM 2016. Później,  
16 października odbyła się modlitwa 
różańcowa przed pomnikiem Jana 
Pawła II przy Bazylice. Mimo desz-
czowej pogody wybrało się wielu 
przedstawicieli naszej parafialnej 
młodzieży. Był to kolejny etap w 
drodze na Światowe Dni Młodzieży w 
Krakowie. Modliliśmy się w różnych 
językach oraz wspólnie odśpiewali-
śmy hymn Światowego Dnia Mło-
dzieży „Błogosławieni miłosierni”.  
4 listopada Parafialne Centrum zorga-
nizowało spotkanie osób, które chcia-
ły by się zapisać na wyjazd do Kra-
kowa. Na przełomie ostatniego mie-
siąca, Parafialne Centrum po każdej 
mszy niedzielnej, sprzedawało kalen-
darze, które są cegiełką na rzecz wy-
jazdu naszych młodych parafian do 
Krakowa na spotkanie z Ojcem Świę-
tym. Wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby pojechać do Krakowa w 
2016 roku prosimy o kontakt z Para-
fialnym Centrum Światowych Dni 
Młodzieży. 

„Kiedy więc najprędzej, najdoskona-
lej zwalczamy zło na całym świecie?                                                  

Kiedy najdoskonalej damy się Jej 
prowadzić. I to jest najważniejsza  

i jedyna sprawa”. 
                                                                                                                                                        

  /Św. Maksymilian/ 

Świat jest pełen grzechu, niena-
wiści i niepokoju – którymi szatan, 
ojciec kłamstwa, z coraz większą siłą 
zaraża i opanowuje wielu. Dąży on 
wszelkimi sposobami do tego, aby 
ludzie odwracali się od Boga, gardzili 
nieskończoną Miłością, aby nie żyli 
według wskazań ewangelii, aby nie 
byli złączeni z Kościołem Świętym, 
aby byli podzieleni, słabi duchowo, 
chwiejni co do wyznawanej wiary, 
nieufni Bogu Miłosiernemu. Ale 
przede wszystkim szatanowi zależy na 
tym, aby się ludzie nie modlili, a 
szczególnie aby nie odmawiali Ró-
żańca Świętego, gdyż właśnie poprzez 
modlitwę różańcową pod sztandarem 
Niepokalanej jego niszczycielska 
działalność w duszach zostanie za-
kończona. Dlatego w tych czasach, w 
których zło tak silnie walczy z wszel-
kim dobrem, Matka Najświętsza, aby 
uratować swoje zagubione dzieci 
przed wiecznym potępieniem, przy-
chodzi nam z pomocą. 

W  roku 1947 Matka Boża ob-
jawia się pielęgniarce Pierinie Gilli w 
miasteczku Montichiari we Włoszech, 
aby przekazać jej swoje orędzie. 
Wielka obietnica Matki Bożej dotyczy 
„Godziny łaski dla całego świata”.  
Oto słowa Matki Bożej ujęte w książ-
ce ks. A.N. Weigla „Maria Rosa Mi-

styka”: „życzę sobie, aby każdego 
roku w dniu 8 grudnia w południe 
obchodzono godzinę łaski dla całego 
świata”. Chodzi o to, aby każdego 
roku w dniu 8 grudnia w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny od godziny 12.00 do 
13.00 modlić się w kościele i odma-
wiać Różaniec Św., Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia i inne modlitwy. 
Jeśli jest możliwość, to można uczest-
niczyć w tym czasie we Mszy Św. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie pójść 
do Kościoła, to może modlić się tam, 
gdzie się znajduje. Matka Boża za-
pewniła, iż „dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześle wiele łask dla duszy 
ciała.  I Dalej obiecała: „Będą maso-
we nawrócenia. Pan, Mój Boski Syn 
Jezus okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić 
za swych grzesznych braci”.  

Nie lekceważmy próśb Matki 
Najświętszej. Trzymajmy się Niepo-
kalanej i bądźmy Jej wierni. Nie za-
niedbujmy dobra, które możemy wy-
konać. Swoją ufną modlitwą wypra-
szajmy łaski potrzebne dla nas i dla 
naszych sióstr i braci, abyśmy wszy-
scy mogli osiągnąć życie wieczne w 
Domu Ojca Niebieskiego i z Naj-
świętszą Maryją Dziewicą oraz 
wszystkimi Świętymi całą wieczność 
wychwalać Boga.   

/Na podstawie modlitewnika: 
„Modlitwa, Ofiara i Pokuta jedyną 
drogą do prawdziwego życia w Bogu/ 

  Członkowie Straży 
Honorowej NSPJ 

ŚDM Kraków 

2016 

 
Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 

smutek i żal oraz tak licznie uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 

Śp. Bożeny Mura 
w szczególności 

Ks. Proboszczowi, Rodzinie, Przyjaciołom, Pracownikom Urzędu 

Miasta Rybnika, Radnym Rady Miasta, Delegacjom Placówek 

Oświatowych, Radom Dzielnic, Harcerzom  

za okazaną pamięć, modlitwę, słowa wsparcia 

 

                                                       Serdeczne podziękowania składa 

                                                                        Mąż z rodziną 

Godzina Łaski dla całego świata 
 8 grudnia od godziny 12.00 – 13.00  
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28. 11. 2015 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Małachowskiego parz. od początku 
2. Małachowskiego parz. od torów 

29. 11. 2015 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Małachowskiego niep. od 51 do cmentarza 
2. Małachowskiego niep. od 69 do torów kolejowych. 

30. 11. 2015 r. – poniedziałek – godz.15.30 
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

01.12.2015 – wtorek – godz.15.30 
1. Jastrzębska nr 2a, 2b, 3, 4, 6, 8 
2. Jastrzębska nr 9a, 9b,11a, 11b, 19 i 40 

02. 12. 2015 r.–środa – godz.15.30 
1. Węglowa nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b 
2. A. Ludowej nr 37a, 37b, 37c, 37 d 

03. 12. 2015r. – czwartek – godz. 15.30 
1. A. Ludowej nr 25a, 25b, 25c, 25d 
2. A. Ludowej nr 27a, 27b, 27c, 27d, 27e 

04. 12. 2015r. – piątek - BARBÓRKA 
 

05. 12. 2015r. – sobota – godz. 10.00 
1. Buchalików niep. od początku 
2. Buchalików niep. od końca 

06. 12. 2015 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Ziemska od początku 
2. Ziemska od końca 

07. 12. 2015 r. – poniedziałek – godz. 15.30 
1. Jastrzębska nr 15a, 15b, 15c, 17a, 17b, 17c 
2. Jastrzębska nr 5, 7a, 7b 

08. 12. 2015 r. – wtorek – godz. 15.30 
1. A. Ludowej nr 29a i 29b, 31a, 31b 
2. A. Ludowej nr, 31c, 31d, 31e 

09. 12. 2015 r. – środa – godz. 15.30 
1. Sztolniowa nr 20a, 20b, 22a, 22b 
2. Sztolniowa nr 40a, 40b, 40c, 40d 

10. 12. 2015 r. – czwartek – godz. 15.30 
1. Jaśminowa od początku 
2. Spokojna od początku 

11. 12. 2015 r. – piątek – godz. 15.30 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

12. 12. 2015 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Buchalików parz. od początku 
2. Przejazdowa od końca. 

13. 12. 2015 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Kolberga od końca 
2. Kolberga od początku 

14. 12. 2015 r. – poniedziałek – godz. 15.30 
1. A. Ludowej nr 19a, 19b, 21a, 21b 
2. A. Ludowej nr 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f 

 

15. 12. 2015 r. – wtorek – godz. 15.30 
1. A. Ludowej nr 33a, 33b, 33c, 35a, 35b 
2. A. Ludowej nr 35c, 35d, 35e, 35f 

16. 12. 2015 r. – środa – godz. 15.30 
1. Żorska niep. od Rybnika 
2. Żorska parz. od Żor 

17. 12. 2015 r. – czwartek – godz. 15.30 
1. Sztolniowa nr 26a, 26b, 26c, 26d 
2. Sztolniowa nr 28a, 28b, 32a, 32b 

18. 12. 2015 r. – piątek – godz.15.30 
1. Gronowa parzyste od początku 
2. Gronowa parzyste od końca 

19. 12. 2015 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Rajska parz. od początku 
2. Rajska parz. od końca 

20. 12. 2015 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Rajska niep. od początku 
2. Rajska niep. od końca (do spotkania) 

Kolęda poświąteczna 2015 

27. 12. 2015 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Gronowa niep. od początku 
2. Gronowa niep. od końca 

28. 12. 2015 r. – poniedziałek – godz. 10.00 
1. A. Ludowej domki od początku 
2. Urocza od końca 

29. 12. 2015 r. – wtorek – godz. 10.00 
1. Jutrzenki od końca 
2. Jutrzenki od początku 
3. Jutrzenki od 68k do początku. 

30. 12. 2015 r. – środa – godz. 10.00 
1. Boguszowicka niep. nr 25b – 39l 
2. Boguszowicka niep. nr  41c – 79 
3. Boguszowicka niep. od końca do 81 

Po  Nowym Roku 

02. 01. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Boguszowicka parzyste od Ligoty oraz Łukasiewicza  

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

w kierunku Raszowca. 
3. Boguszowicka parzyste od cmentarza w kierunku pani 

Tymich. 

03. 01. 2016 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Szybowcowa od końca 
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku Gotartowic) 
3. Szybowcowa od początku 

04. 01. 2016 r. – poniedziałek – godz. 15.30 
1. Sztolniowa nr   42a,42b, 46a, 46b 
2. Strażacka nieparz. od końca 

05. 01. 2016 r. – wtorek – godz. 15.30 
1. Sztolniowa nr 48a, 48b, 50a, 50b 
2. Sztolniowa nr 32c, 32d, 32e, 32f 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2015/2016 
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06. 01. 2016 r. - środa Trzech Króli - godz.14.00 
1. Św. Wawrzyńca oraz Strażacka parz. od początku 
2. Strażacka parz. od końca 

07. 01. 2016 r. – czwartek – godz. 15.30 
1. Grabowa od początku 
2. Kruczkowskiego od początku 

08. 01. 2016 r. – piątek – godz. 15.30 
1. Spacerowa od początku 
2. Spacerowa od końca 

09. 01. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Zapłocie nieparz. od końca 
2. Zapłocie parzyste od początku 

10. 01. 2016 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Błękitna od początku 
2. Błękitna od końca 

11.01.2016 r. – poniedziałek – godz.15.30 
1. Dunikowskiego parz. od końca 
2. Dunikowskiego niep. od końca 

12. 01. 2016 r. – wtorek – od godz. 15.30 
1. Mokra od końca 
2. Baczyńskiego od początku 

13. 01. 2016 r. – środa – od godz. 15.30 
1. Nowomiejska parz. od końca 
2. Nowomiejska parz. od początku 

14.01.2016 r. – czwartek - godz.15.30 
1. Sołtystwo od końca 
2. Jemiołowa od końca 

15. 01. 2016 r. – piątek – od godz. 15.30 
1. Cedrowa i Cyprysowa (od końca) 
2. Krzywoń i Szeptyckiego (od końca) 

16. 01. 2016 r. – sobota – od godz. 10.00 
1. Kłokocińska parz. od początku 
2. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
3. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku Kłokocinia  

do spotkania. 

17.01.2016 r. – niedziela – godz.14.00 
1. Sztolniowa domki od początku 

18. 01. 2016 r. – poniedziałek – urodziny ks.Tomka 

19.01.2016 r. – wtorek – godz.15.30 
1. Zgodna od końca 

20. 01. 2016 r. – środa – od godz. 15.30 
1. Gotartowicka niep. od początku 
2. Gotartowicka niep. od końca 

21. 01. 2016 r. – czwartek – od godz. 15.30 
1. Gotartowicka parz. od początku 
2. Gotartowicka parz. od końca 

22.01.2016 r – piątek – godz. 15.30 
1. Samotna od początku 
2. Jasna od końca 

23. 01. 2016 r. – sobota – od godz. 10.00 
1. Braci Nalazków niep. od końca 
2. Braci Nalazków niep. od poczatku 
  

24.01.2016 r. – niedziela – godz.14.00 
1. Kłokocińska niep. od końca 
2. Kłokocińska niep. od początku 

25.01. 2016 r. – poniedziałek – godz.15.30 
1. Nowomiejska niep. od końca 
2. Nowomiejska niep. od początku 

27. 01. 2016 r. – środa – od godz. 15.30 
1. Bagnista od początku i ul. Niska 

28. 01. 2016 r. – czwartek – godz. 15.30 
1. Ziołowa od początku 

30. 01. 2016 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Braci Nalazków parz. od początku 

31.01.2016 r. – niedziela – godz.14.00 
2 kapłanów – kolęda dodatkowa. 

 
Wszelkie uwagi  (ewentualne braki)  dotyczące 

planu odwiedzin duszpasterskich prosimy zgłaszać 
w kancelarii parafialnej - 32/4220322 

 

W sobotę 7 listopada 
Dzieci Maryi wyruszyły na 
coroczną całodniową wypra-
wę. Raz w roku Dzieci Maryi 
poznają jakieś ciekawe miej-
sce lub uczestniczą w jakimś 
ciekawym wydarzeniu.  

W tym roku udaliśmy się do ko-
ścioła św. Józefa w Rybniku aby tam 
uczestniczyć we Mszy Św., którą w 
intencji Dzieci Maryi sprawował ks. 
Krzysztof Mikiciuk (opiekun Dzieci 
Maryi). Kościół św. Józefa to siedziba 
franciszkanów, którzy mają tam swój 
klasztor. Ojcowie franciszkanie cza-

sami pomagają 
duszpastersko w 
naszej parafii, zna-
my ich franciszkań-
skie imiona: o. Sera-
fin (proboszcz), o.dr. 
Lucjusz (gwardian), 
o. Gilbert, o. Arte-
miusz, o. Radomir i 
o.dr. Marian. Pozna-
liśmy nie tylko Ko-
ściół ale i historię 
ojców franciszka-
nów założonych 
przez św. Franciszka 
w Asyżu we Wło-

Coroczna wycieczka Dzieci Maryi 

 
Grupa Dzieci Maryi przed wyjazdem do Rybnika 
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szech. Franciszkanie składają ślub 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. 
Imię Franciszek przyjął obecny pa-
pież, który swoim życiem pragnie św. 
Franciszka z Asyżu naśladować (nie 
mieszka w Pałacu Apostolskim ale w 
skromnym mieszkaniu w hotelu dla 
księży, który nosi nazwę „Dom św. 
Marty”; posiłki spożywa na stołówce 
dla pracowników Watykanu, stoi w 
kolejce do dentysty jak go boli ząb).  

Z kościoła św. Józefa udaliśmy 

się do restauracji na pizzę, gdzie spo-
tkaliśmy ministrantów z naszej para-
fii, którzy też byli na pizzy. Po cie-
płym posiłku poszliśmy do kina 3D na 
trójwymiarowy film pt. „Piotruś”. 
Film opowiadał o chłopcu, którego 
mama podrzuciła do sierocińca w 
czasie II Wojny Światowej. W siero-
cińcu co jakiś czas ginęły dzieci, jak 
się okazało w nocy były porywane 
przez piratów „Czarnobrodego”, któ-
rzy latali w powietrzu okrętami. Pio-
truś pokonał „Czarnobrodego” i na 

okręcie przybył do sierocińca aby 
zabrać z niego wszystkie dzieci i 
przenieść je do szczęśliwej krainy. 

W wycieczce wzięło udział 40 
Dzieci Maryi. Dziękujemy ks. Pro-
boszczowi Krzysztofowi Błotko za 
dofinansowanie wycieczki jak rów-
nież za 50% dofinansowanie letnich 
rekolekcji 9 Dzieci Maryi oraz za jego 
życzliwość do naszej wspólnoty. 

Animatorki Klaudia,  
Kinga, Justyna, Weronika  

i ks. wikary Krzysztof 

18 stycznia swoje pierw-
sze urodziny w naszej parafii 
będzie obchodził ks. Tomasz 
Stolarski. 
 

Z tej okazji składamy Mu  
serdeczne życzenia Bożego 

błogosławieństwa  
i opieki, zdrowia oraz wielu 

powodów do radości. 
 

Niech Najświętsze Serce  
Jezusa zlewa na niego  

nieustannie zdroje wszelkich 
Łask, potrzebnych w dalszej 

posłudze kapłańskiej. 
 

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

Solenizanta sprawowana  
będzie w poniedziałek  

18 stycznia o godz. 17.oo.  
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 7 września 2015 
r. o godzinie 7.oo rano grupa 
Pielgrzym wyruszyła na Ja-
sną Górę do Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Nikt się nie 
spodziewał tak pięknego, 
wyjazdowego poranka po 
deszczowej i zimnej niedzieli. 

Pielgrzymce przewodniczył no-
wy wikariusz ks. Tomasz  Stolarski. 
Nowy kapłan z naszej parafii urzekł 
nas żywą miłością do Chrystusa  
i zamiłowaniem do pięknego śpiewu.  

O godzinie 11.oo w Kaplicy 
Cudownego Obrazu rozpoczęła się 
Msza święta  w intencji naszej grupy  
i całej boguszowickiej parafii. Ksiądz 
Tomasz przewodniczył Eucharystii  
i wygłosił Słowo Boże. W ciszy słu-
chaliśmy słów naszego kapłana. Na 
każdej Eucharystii mamy wyciągnąć 
ręce do Pana Jezusa, prosząc o wy-
zdrowienie duszy i ciała, bowiem od 
Pana i przez Pana otrzymujemy 
wszelkie dobra. Takiego zawierzenia 
uczy nas Maryja, która w każdej sytu-
acji ufa. 

Wzruszającym mo-
mentem było zasłonięcie 
Cudownego Obrazu. Każ-
da sekunda spojrzenia na 
oblicze Matki Najświętszej 
była cenna i błogosławio-
na. Był też czas na adora-
cję Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie i 
zwiedzanie Jasnej Góry. 

O godzinie 13.30 
wyruszyliśmy do Przepro-
śnej Górki. W Kościele 8 
Błogosławieństw uczcili-
śmy relikwie św. Ojca Pio, 

a o godzinie 15.00 odmówiliśmy 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po 
skończonej modlitwie razem z księ-
dzem Tomaszem odprawiliśmy w 
plenerze Drogę Krzyżową. Każda 
sytuacja otwierała nam drzwi do 
Chrystusowego Serca. 

W Przeprośnej Górce pątnicy się 
przepraszali, nawracali się i szczerze 
się spowiadali, by mogli godnie wejść 
na Jasną Górę i z czystym sercem 
pokłonić się Matce Boskiej Często-
chowskiej. W tym cichym miejscu, 
wielkich przemian duchowych, szcze-
rze i serdecznie się dziękuje za na-
wróconych, za pocieszonych w stra-
pieniu i za wyzwolonych z mocy 
grzechu. Święty Ojciec Pio cieszy się 
z każdego nawrócenia i błogosławi 
każdego pielgrzyma. 

Całą naszą grupę łączyła wspól-
na, solidarna modlitwa i śpiew pięk-
nych pieśni ku czci Matki Bożej. Był 
też czas na rozmowy, na wypicie 
dobrej kawy i poczęstunek dobrym 
kołaczem. Ńiestety zawsze przycho-
dzi czas pożegnań i powrotów w ro-
dzinne strony. Chciałoby się wtedy 
powiedzieć za Świętym Janem 

Urodziny  

ks. Tomasza 
Grupa „Pielgrzym” 

w Częstochowie 
 

 
„Pielgrzymi” w Przeprośnej Górce 
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Pawłem II:  „żal wyjeżdżać”. A tak 
naprawdę żal się rozstać z pięknymi 
miejscami i z serdecznymi ludźmi.  

Warto przyjeżdżać do Często-
chowy, by spotkać się z Maryją – 
Najpiękniejszą Kobietą Świata. Słowa 
podziękowania kierujemy do Pana 
Stanisława Drąszczyka za zorganizo-

wanie owocnej pielgrzymki, a księdzu 
Tomaszowi Stolarskiemu dziękujemy 
za poprowadzenie Eucharystii, za 
modlitwę i śpiew oraz za udzielone 
Boże błogosławieństwo. 

Cała grupa Pielgrzym zachęca  
i zaprasza na kolejne pielgrzymki już                     
w nowym 2016 roku. 

Umocniona duchową piel-
grzymkową atmosferą pragnę skiero-
wać do wszystkich tradycyjne chrze-
ścijańskie pozdrowienie: „Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus” 

                                                                    
Teresa Turek 

Papież Franciszek ogło-
sił w Bazylice św. Piotra 
Nadzwyczajny Rok Święty. 
Jubileusz Miłosierdzia roz-
pocznie się otwarciem Drzwi 
Świętych w Bazylice św. Pio-
tra, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia 8 grudnia 
2015 roku i zakończy się 20 
listopada 2016 roku wraz z 
uroczystością Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata.  

Papież Franciszek ogłosił Jubi-
leusz w drugą rocznicę wyboru. Ini-
cjatywa ta zachęca do otwarcia ko-
ściołów na całym świecie i celebro-
wania Sakramentu Pojednania. W tym 
roku, w ramach niniejszej inicjatywy, 
rozważane są słowa z Listu św. Pawła 
do Efezjan: „Bóg bogaty w miłosier-
dzie” (Ef 2,4). 

Otwarcie Jubileuszu Miłosier-
dzia przypada na dzień, w którym 
wspominamy 50. rocznicę zakończe-
nia Soboru Watykańskiego II w 1965 
roku, nadając w ten sposób szczegól-
ny wymiar, który zachęca nas do 

kontynuacji dzieła zapoczątkowanego 
na tymże Soborze. 

Kościół Katolicki rozpoczął tra-
dycję Roku Świętego wraz z pontyfi-
katem Bonifacego VIII w 1300 roku. 
Papież ten zaproponował celebrację 
Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 
1475 roku, aby umożliwić każdemu 
pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas 
ten został skrócony do 25 lat. Jubile-
usz nadzwyczajny zostaje natomiast 
ogłoszony ze szczególnej i ważnej 
okazji. 

Do dnia dzisiejszego w Kościele 
zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych 
Lat Jubileuszowych. Ostatnim był 
Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostat-
nie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 
1933, ogłoszony przez Piusa XI z 
okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, 
i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana 
Pawła II w 1950 lat od Odkupienia. 

Jubileusz polega na przebacze-
niu, odpuszczeniu grzechów otwarte-
mu dla wszystkich, na możliwości 
odnowienia relacji z Bogiem i z bliź-
nim. W ten sposób Rok Święty staje 
się możliwością pogłębienia wiary 
oraz zaangażowania się na nowo w 
życie poprzez osobiste świadectwo 
chrześcijańskie. 

Poprzez ogłoszenie Jubileuszu 
Miłosierdzia Papież Franciszek kła-
dzie w centrum uwagi Boga miłosier-
nego, który wzywa wszystkich, by 
wrócili do Niego. Spotkanie z Nim 
ożywia cnotę miłosierdzia. 

Ryt inicjujący Jubileusz to 
otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o 
tych drzwiach, które są otwierane 

tylko na czas Roku Świętego, a które 
normalnie są zamurowane. Drzwi 
Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: 
św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. 
Pawła za Murami i Matki Bożej 
Większej.  

Drzwi Święte w innych Bazyli-
kach zostaną otwarte po uroczystości 
rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w 
Bazylice św. Piotra. 

Miłosierdzie jest tematem bar-
dzo bliskim Ojcu Świętemu. Na 
pierwszy Anioł Pański po swoim 
wyborze Papież Franciszek powie-
dział, że „usłyszenie słowa miłosier-
dzie zmienia wszystko. To najlepsze, 
co możemy usłyszeć: że zmienia 
świat. Odrobina miłosierdzia czyni 
świat mniej zimnym i bardziej spra-
wiedliwym. Musimy zrozumieć do-
brze to miłosierdzie Boga, tego miło-
siernego Ojca, który ma tak wiele 
cierpliwości” (Anioł Pański 17 marca 
2013 roku). 

Na Anioł Pański 11 stycznia 
2015 roku Papież powiedział nato-
miast: „Potrzeba dziś miłosierdzia i 
istotnym jest, aby wierni świeccy żyli 
nim i zanieśli je do różnych środowisk 
społecznych. Naprzód! Przeżywamy 
czas miłosierdzia, to jest właśnie czas 
miłosierdzia”. A następnie, w swoim 
Orędziu na Wielki Post 2015 roku, 
Ojciec Święty przypomniał: „Jakże 
pragnę, aby miejsca, w których wyra-
ża się Kościół, w szczególności nasze 
parafie i nasze wspólnoty, stały się 
wyspami miłosierdzia na morzu obo-
jętności!”. 
 

ROK  MIŁOSIERDZIA 

ZAPROSZENIE 

Już dziś zapraszamy w sobotę 23 stycznia  2016 roku do Domu 

Parafialnego na „Wieczór Kolędowy”. Będziemy wspólnie  

śpiewać kolędy oraz na nowo przeżywać tajemnicę  Bożego Na-

rodzenia. Nasz wieczór uświetni swoim śpiewem  Pani Hanna 

Przeliorz oraz Jej córka Sabina, przy akompaniamencie  

Ks. Tomasza i Pana Stanisława Przeliorza 
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Tradycyjne spotkanie se-
niorów Gotartowic miało 
miejsce 1 października w 
miejscowej sali OSP. Jak co 
roku Rada Dzielnicy Gotar-
towice była organizatorem tej 
wspaniałej uroczystości. 

Po serdecznym powitaniu 
uczestników i zaproszonych gości, 
Przewodnicząca Zarządu i Przewo-
dnicząca Rady złożyły życzenia 
szanownym seniorom. Po krótkiej 

modlitwie zainicjowanej przez 
Księdza Proboszcza, podano obiad, 
poczęstowano kawą i ciastkiem. 
Przemiła atmosfera tworzona przez 
gospodarzy oraz zespół wokalno-
muzyczny „Gama” sprzyjała dobrej 
zabawie i rozmowom. Bardzo chętnie 
również seniorzy wykonywali pieśni 
przypominając sobie przeżyte lata 
szkolne i młodzieńcze. 

                                                                                                               
Wiesława Hulim 

Państwo Jadwiga i Emil 
Rojkowie z Gotartowic swoje Żelazne 
Gody świętowali 8 listopada. 
Uroczystość poprzedziła Msza św. 
odprawiona przez Księdza Proboszcza 
Bronisława Matyska w Ligockiej 
Kuźni. Dalsza część przebiegała 
wśród rodziny i najbliższych. 

Państwo Rojkowie poznali się w 
przydrożnym rowie tzw. „rancie”. 
Wtedy to młodzi, po swej pracy 
przychodzili i siadali na „rantach”. 
Tam rozmawiali, grali na 

harmonijkach, śpiewali - 
spędzając w ten sposób czas 
wolny. Wychowali czworo 
dzieci, cieszą się z osiągnięć 
swoich 11 wnuków i 9 
prawnuków. Są w dobrej 
kondycji fizycznej, pomagają 
sobie wzajemnie i wspierają w 
codziennych obowiązkach. Z 
okazji Żelaznych Godów 
odwiedzili ich przedstawicie-
le: Rady Dzielnicy Gotarto-wice pani 
Urszula Stajer oraz Miasta pani 
Mirela Szutka życząc dużo zdrowia 

oraz kolejnych jubileuszy. 

               Wiesława Hulim 
 

1 września przedszkolaki z 
Przedszkola nr 18 powitały nowy 
rok szkolny. Na wszystkie dzieci 
czekały pięknie przygotowane i 
udekorowane sale i uśmiechnięte 
panie wychowawczynie oraz panie 
oddziałowe. Dla wielu przedszkola-
ków był to początek przygody z 
przedszkolem. Dzieci bawią się i 
uczą w 8 grupach, a są to: Misie, 
Muchomorki, Weseli Przedszkola-
cy, Słoneczka, Biedronki, Tygryski, 
Smerfy i Żabki. 

Nadeszła jesień, która w tym ro-
ku zachwyciła słoneczną pogodą. 
Wraz z nią nasze ogródki zapełniły się 
bogactwem zdrowych warzyw. Ziem-
niaki, marchewki, buraki, cukinie, 
bakłażany, kalafiory i wiele innych 
wspaniałych warzyw nie tylko zado-
walają nasze brzuszki, ale również 
mogą powstać z nich niezwykłe... 
WARZYWNE CUDACZKI! W paź-
dzierniku odbyła się kolejna edycja 

konkursu, w którym dzieci 
wykonywały warzywne cu-
daczki z przeróżnych wa-
rzyw. Prace konkursowe 
wzbogaciły korytarz przed-
szkola i cieszyły oczy nie 
tylko dzieci, ale również ich 
rodziców. 

Kolejnym ważnym wy-
darzeniem były obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Z 
tej okazji grupa Misie i Mu-
chomorki przygotowały dla 
wszystkich dzieci, nauczycie-
li i Dyrekcji przedstawienie, 
podczas którego podziękowały 
wszystkim pracownikom za trud i 
pracę włożoną w edukację i wycho-
wanie oraz wszelką okazaną pomoc. 

W październiku w każdej grupie 
odbyły się zajęcia integracyjne, pod-
czas których dzieci wraz z rodzicami 
mogły razem się bawić, śpiewać, 

tańczyć i uczyć. Zajęcia te były bar-
dzo ważne, ponieważ ułatwiają dzie-
ciom proces adaptacyjny w grupie, a 
rodzicom poszerzenie wiedzy na te-
mat potrzeb i możliwości dzieci. 

Jesień wszystkim przedszkola-
kom kojarzy się przede wszystkim z 
kolorowymi liśćmi, żołędziami i... 
kasztanami, których nie brakuje w 
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pobliskim ogrodzie farskim. Każda 
grupa w ramach jesiennego spacerku 
wybrała się, żeby pozbierać trochę 
kasztanów, z których powstały cieka-
we dekoracje. 

Nasze przedszkole jak co roku 
odwiedzili panowie policjanci. Pod-

czas wizyty opowiedzieli 
dzieciom o zasadach bez-
piecznego poruszania się w 
pobliżu jezdni, zachowania 
ostrożności podczas prze-
chodzenia przez ulicę. 
Każda grupa przygotowała 
krótki wierszyk o zasadach 
ruchu drogowego. 
Na koniec dzieci 
miały okazję zoba-
czyć z bliska poli-
cyjny radiowóz. 
 1 listopada 

obchodziliśmy 
Święto Wszystkich 

Świętych, a dzień później 
Dzień Zaduszny. Była to 
okazja do odwiedzenia nasze-
go parafialnego cmentarza, 
wspólnej modlitwy za 
wszystkich zmarłych i zapa-

leniu zniczy na grobach spoczywają-
cych tam powstańców, żołnierzy i 
harcerzy. Najmłodsza grupa „Sło-
neczka” zapaliła również symboliczny 
znicz dla wszystkich spoczywających 
na cmentarzu dzieci. 
      Anna Kukla 

Mamy w naszej archidiece-
zji sanktuarium, które najchęt-
niej odwiedzają dzieci, bo w 
okresie Bożego Narodzenia 
można w nim podziwiać jedną z 
największych i najwspanial-
szych stajenek, a zaś od wiosny 
do jesieni, a nawet zimą piękną 
grotę z Najświętszą Panienką na 
wzór groty w Lourdes. Jest to 
sanktuarium maryjne w Panew-
nikach, dzisiejszej dzielnicy 
Katowic. 

Jeszcze w drugiej połowie XIX 
wieku Panewniki jako wioska należa-
ły do kościoła parafialnego w Miko-
łowie oddalonego 8 km. Gwałtowny 
napływ ludności w związku z powsta-
niem w tym czasie hut i kopalń spo-
wodował, że wokół Katowic zaczęto 
budować nowe kościoły, by ludność 
nie została bez opieki duszpasterskiej. 
W tym celu  zakupiono dużą ilość  
gruntów również w Panewnikach i w 
1902 roku sprowadzono zakonników. 
Dwaj franciszkanie: Tacjan i Ubald w 
jednopiętrowym budynku urządzili 
klasztor z kaplicą dla  300 osób. Uro-
czyste wprowadzenie zakonników 
nastąpiło 22 grudnia 1902 roku. Wła-
dze pruskie nie chciały wydać zezwo-
lenia na budowę kościoła i klasztoru z 
prawdziwego zdarzenia, bo się bały, 
że franciszkanie będą działać na rzecz 
polskości Śląska. Istotnie w owym 

czasie tylko kościoły były bastionami 
języka polskiego, bo w szkołach, 
sądach i innych urzędach wolno było 
używać tylko języka niemieckiego. 
Zezwoliły jednak na budowę groty 
lourdzkiej. Poświęcono ją w roku 
1905. W następnym roku rząd pruski 
zgodził się wreszcie na budowę ko-
ścioła i klasztoru.  Zaraz położono 
kamień węgielny i zaczęto budowę 
obiektów sakralnych. Już w roku 1907 
stanął imponujący kościół w stylu 
neoromańskim  i klasztor, bo wier-
nych stale przybywało.  Na szczycie  
wieńczącej świątynię kopule umiesz-
czono miedziany posąg św. Francisz-
ka. Figura jest 7m wysoka, a z dołu 
wydaje się naturalnych rozmiarów. 
Świadczy to o imponujących rozmia-
rach całej budowli. Na konsekrację 
kościoła przybyło w lipcu 1908 roku 
sto tysięcy wiernych z bliższych i 
dalszych stron. 

Panewniki stały się wielkim 
ośrodkiem życia religijnego, przyby-
wały tu liczne pielgrzymki, także 
boguszowiccy parafianie. Wierni 
przybywali głównie na odpust Por-
cjunkuli w sierpniu i na odpust św. 
Ludwika króla – patrona panewnickiej 
świątyni, a także na odpust św. Anto-
niego Padewskiego, św. Franciszka i 
św. Barbary. W roku 1914 do parafii 
przyłączono wiernych z Ligoty i Pio-
trowic,  które  w  1930 roku odłączyły 
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się od Panewnik, kiedy miały już 
własny kościół. 

Każdego roku w grudniu od 
1908 roku według tradycji św. Fran-
ciszka zakonnicy stawiają w  panew-
nickiej świątyni stajenkę bożonaro-
dzeniową, jedną z największych w 
Europie, odwiedzaną przez ogromne 
rzesze wiernych z całego Śląska. 
Obecnie w okresie Świąt w każdą 
sobotę i niedzielę przybywają tu wier-
ni na adorację według stanów: kobie-
ty, mężczyźni, młodzież, dzieci, cho-
rzy. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu 
klasztoru nastąpiły w czasie I wojny 
światowej i w czasie powstań ślą-
skich. Na cele I wojny światowej 
zabrano w  1014 roku pięć dzwonów 
ufundowanych w 1913. 

Począwszy  od 1937 za klaszto-
rem i w pobliżu groty zaczęto wznosić 
stacje Drogi krzyżowej. W roku 1954 
zespołowi sakralnemu nadano tytuł 
„Wniebowzięcia NMP i zaliczono do 
sanktuariów maryjnych. W latach 
1955 – 1963 wokół klasztoru zbudo-
wano 15 kaplic różańcowych. Cały 
obiekt wraz z kalwarią w 1973 roku 
został przez wojewódzkiego konser-
watora zabytków wpisany do rejestru 
zabytków województwa katowickie-
go, a rok później papież Paweł VI 
nadał kościołowi klasztornemu tytuł 
bazyliki mniejszej. Bardzo zachęcam 
do zwiedzenia tego pobliskiego sank-
tuarium. 

Helena Białecka 

 
Spotkanie z policjantem 

 
Wizyta przedszkolaków na cmentarzu 

Sanktuarium w Panewnikach 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 30.11.2015r. 

6.3o +Józef Lebioda do Miłosierdzia Bożego, od szwa-
gierki Alicji oraz córki Wiolety i syna Wieńczysława 
z rodzinami  

17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 
 2/+Franciszek Korduła – na pamiątkę urodzin 

Wtorek – 01.12.2015r. 

6.3o +Józef Szymura, 2 żony 
17.oo 1/+Julia i Fryderyk Rojek (Bog) 
 2/+Kornelia Sikora, 1 rocznica (Bog) 

3/+Maria i Andrzej Malerz (Bog) 

Środa – 02.12.2015r. 

6.3o +Helena Mura, 30-ty dzień 
17.oo 1/+Aleksandra Wronka, 5 rocznica, Magdalena Bur-

da - na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Jadwiga i Antoni Karwot (Bog) 

Czwartek – 03.12.2015r.  św. Franciszka Ksawerego 

6.3o Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

17.oo 1/+Luiza Zawadzka, syn Herbert (Rasz) 
 2/+Barbara Cichy (Bog) 

3/+Kazimierz Grobelny, 1 rocznica 

Piątek – 04.12.2015r.               św. Barbary, dziewicy  
                                                   i męczennicy 

6.3o  
9.oo Msza  św. w intencji Górników Naszej Parafii 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 
3/Mariusz Węgrzyk, 1 rocznica 

Sobota – 05.12.2015r. 

6.3o Za parafian 
17.oo 1/+Kazimierz Słapa, w rocznicę śmierci 
 2/+Erwin Woryna, 23 rocznica, żona Anna (Got) 
3/+Bożena Mura od sąsiadów z ulicy Sztolniowej 

Niedziela – 06.12.2015r.          II Niedziela Adwentu 

7.oo Za parafian 
8.3o 1/+Alojzy Szczotka, w rocznicę śmierci, żona Dorota 

(Bog) 
2/+Józef Lebioda - do Miłosierdzia Bożego od rodzi-
ny Mędrzaków – zamiast wieńca 

10.oo +Kazimierz Ulrich, 30-ty dzień po śmierci 
11.3o +Bożena Mura, od koleżanki Ani Czerwińskiej  

z rodziną 

16.oo +Wincenty Palarz, rodziców, teściów 
20.3o +Eugeniusz Król od rodziców (Bog) 

Poniedziałek – 07.12.2015r.             św. Ambrożego, 
                                            bpa i dr. Kościoła 

6.3o 1/+Lidia Karwot, 12 rocznica, mąż Wiktor, syn Ste-
fan (Bog) 

 2/+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
17.oo 1/+Waleska Zieleźny (Got) 
 2/+Józef Palarz (Bog) 

Wtorek – 08.12.2015r.   Uroczystość Niepokalanego 
                                                Poczęcia NMP 

6.3o +Władysław Janawa, żona Eugenia  
10.oo +Łucja Trybuś – na pamiątkę urodzin 
15.3o +Teresa i Osfald Kempny 
17.oo 1/+Henryk Gorol, 4 rocznica, żona Edeltrauda, rodzi-

ce Alojzy i Paulina Gorol, brat Alojzy, siostra Róża 
Grabiec (Got) 

 2/ W intencji Dzieci Maryi i ich rodziców 

Środa – 09.12.2015r. 

6.3o 1/+Alojzy Szulik, 19 rocznica, rodzice z obu stron 
(Bog) 

 2/+Hieronim Dziwoki (Bog) 
17.oo 1/+Marta Kula, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Emil Sobik, żona Matylda, rodziców, Zygfryd 

Gąsior, Jan Konsek (Bog) 

Czwartek – 10.12.2015r.  

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
 2/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk, 

2 mężów (Bog) 
17.oo 1/+Berta Podlińska – na pamiątkę urodzin 
 2/+Stanisław Hain – w rocznicę śmierci(Bog) 

3/+Andrzej Papierok, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 11.12.2015r 

6.3o Różaniec 
 2/+Maria Sobik, Anna Szczepankowska 
17.oo 1/+Antoni Oleś – na pamiątkę urodzin, żona Jadwiga, 

syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 
(Bog) 

 2/+Eryk Szymik, Helena Szymura, mąż Maksymi-
lian, rodzice z obu stron 

 3/+Alojzy Gatnar 

Sobota – 12.12.2015r.                   NMP z Guadalupe 

6.3o 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka (Got) 
2/W intencji Ojczyzny 

17.oo 1/+Józef Chmielewski (Got) 
 2/+Elfryda Ociepka (Bog) 
 3/+Elżbieta i Izydor Frelich, synowie Zbigniew  

i Henryk 

Niedziela – 13.12.2015r.           III Niedziela Adwentu 

7.oo  
8.3o 1/+Franciszek Stasiak, 2 rocznica, żona Łucja 

2/+Leon Urbanek, 30-ty dzień po śmierci 
10.oo 1/+Cecylia Gorecka, 14 rocznica (Bog) 
 2/+Klara Hartman, mąż Stanisław, Maria i Jan Zmar-

zły 
11.3o 
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13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Berty Babilas, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze TD 
Poświęcenie sztandaru Świeckiej Rodziny Francisz-
kańskiej 

16.oo 1/+Ewald Karkoszka, 3 rocznica 
 2/+Andrzej Papierok, 1 rocznica 
20.3o Za parafian 

Poniedziałek – 14.12.2015r.        św. Jana od Krzyża 

6.3o +Robert i Augustyna Pierchała 
17.oo 1/+Eugeniusz Kula, rodzice Łucja i Józef, Klara  

i Eryk Wyrobek (Bog) 
 2/+Emilia Dronszczyk, mąż Emil, rodzice z obu stron 

(Bog) 

Wtorek – 15.12.2015r. 

6.3o +Regina Buchalik, mąż Józef, syn Joachim (Bog)  
17.oo 1/+Bolesław i Łucja Dronszczyk (Bog) 
 2/+Alojzy Buchalik – na pamiątkę urodzin, rodziców 

z obu stron 

Środa – 16.12.2015r. 

6.3o  
17.oo 1/+Stanisław Kubiak, 4 rocznica 
 2/+Ryszard Błaszczyk 

3/+Józef Lebioda, 30-ty dzień 

Czwartek – 17.12.2015r. 

6.3o +Roman Kania- 30-ty dzień 
17.oo 1/+Szczepan Motyka 
 2/+Maria Sobik, 15 rocznica 

3/Krystyna Sobik, 1 rocznica 

Piątek – 18.12.2015r. 

6.3o  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córka 

Regina i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Kazimierz Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Waleska i Walter Pawlas, rodzice z obu stron, Fi-
lomena Kipka, Genowefa i Walenty Mucha, Ryszard 
Zieliński, wnuk Dawid, Jan Zieliński, za zmarłych  
z pokrewieństwa 
+Aniela i Leon Tokarski, syn Zbigniew, córka Teresa 
+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin Szip 
+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy (Bog) 
+Marta Gajda, rodzice z obu stron, Aniela i Ludwik 
Wróbel (Got) 
+Wincenty Kula, 2 żony 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard 
+Gertruda i Antoni Stec 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest 
Bulanda, 
+ Franciszek Henich, Albertyna żona, synowa Elż-
bieta, Edward Pyszny (Got) 
+Walenty Mucha, 7 rocznica (Got) 
+Roman i Berta Szotek, rodzice z obu stron, Bernard 
Mołdrzyk, rodzice, Wincentyna i Alfons Tkocz, ro-
dziców, Bronisława i Józef Zięba, Anna i Janusz Ka-
niewski, Zofia i Józef Pończa 
+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin 

+Teodor Pytlik, żona Krystyna, 2 synów, Rajmund i Gerard, 
synowa Anna, Marta Śpiewok 
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, Filo-
mena Kipka 
+Józef Gawlik, rodzice z obu stron 
+Alojzy Kluger, żona Anna syn Alojzy, Marta Król, mąż 
Franciszek 
+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia 
+Róża Niesłańczyk, syn Janusz 2 rocznica 
+Tadeusz Kokoszka, zmarłych rodziców, Albert i Zofia 
Szyroki 3 zięciów, zmarłych rodziców (Bog) 
+Albert Kuczera żona Waleska zmarłych rodziców, Bernad-
eta Nowak, Maria Fizia, mąż Jan (Got) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, rodzice  
z obu stron, Wincenty Kula, dwie żony, rodziców 
+Anna i Józef Frelich, syn Herbert, córka Longina, mąż 
Eugeniusz (Rasz) 
+Zdzisław Stępień, 1 rocznica (Got) 
+Edward Kucharski (Got) 
+Bernadeta Lewandowska, mąż Zenon, syn Wiesław. 
+Alojzy Dziwoki, rodzice z obu stron (Rasz) 
+Hieronim Sobik - w rocznicę śmierci i na pamiątkę uro-
dzin, rodzice, 2 siostry, 2 braci, Antoni Piecha, 2 żony, syn 
Serafin. 
+Alojzy i Waleria Dziwoki, rodzice z obu stron 
+Jadwiga Skiba, mąż Emil, syn Roman, Franciszek Harnasz, 
rodzice (Rasz) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia 
+Zygfryd Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców, dziad-
ków z obu stron, zmarłych z rodzin Łaszczewski, Zając, 
Świder, Lisiak, Godzina, Figas, Nowicki, Stanisław Lisiak, 
Soblik, zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów 
+Franciszek Sobik, 25 rocznica, żona Teresa, syn Kazimierz 
2 rocznica,  dziadków, zmarłych z ulicy Kolberga 
+Celestyna i Eugeniusz Mieszczak 
+Ernest Kolenda, rodzice z obu stron, wnuk Mateusz (Bog) 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Anna Przybyła, 30-ty dzień po śmierci (Kop) 
+Krystyna Merkel, 38 rocznica, siostra Irena, ojciec Jan, 
zięć Mirosław (Bog) 

Sobota – 19.12.2015r. 

6.3o +Stefania Ciemięga, mąż Roman 
17.oo 1/+Dominik Potrawa – na pamiątkę urodzin 
 2/+Rajmund Śpiewok, 7 rocznica (Bog) 
 3/+Alojzy Nikel, 2 rocznica, żona Maria (Rasz) 

Niedziela – 20.12.2015r.           IV Niedziela Adwentu 

7.oo +Stefania Zieleźny, rodzice Antoni i Maria Paris (Got) 
8.3o +Weronika Merta – od córki Iwony 
10.oo Do Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem MB 

Nieustającej Pomocy z okazji 2 rocznicy urodzin Ma-
teusza Szafran, z prośbą o łaski dla całej rodziny 

11.3o  
14.15 Chrzty i roczki: Wojciech Marek, Paulina Goraus, 

Michał Urbaczka 
16.oo 1/+Anna Pawela, na pamiątkę urodzin 

2/+Helena Sobik, 30-ty dzień 
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Macieja Rusek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 
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Poniedziałek – 21.12.2015r. 

6.3o  
17.oo 1/+Lucjan Bombik, rodziców, Marta Orszulik, mąż 

Alojzy, syn Zygmunt (Got) 
 2/+Aniela Kula, mąż Stanisław, Jan, Stanisław  

i Walenty Synowie, Elżbieta Leśnik, syn Paweł, Jó-
zef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, mąż Miro-
sław, Stefania i mąż Kazimierz (Bog) 

Wtorek – 22.12.2015r. 

6.3o +Roman Skiba, 2 rocznica 
17.oo 1/+Janisz Kubański (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 

Środa – 23.12.2015r. 

6.3o  
17.oo 1/+Robert Szymura 
 2/+Jerzy Kula, 3 rocznica 

Czwartek – 24.12.2015r. Wigilia Bożego Narodzenia 

7.oo 1/+Emil Klaja, 17 rocznica 
 2/+Robert Pierchała, żona Zofia, syn Alojzy, Jan 

Wolny, żona Katarzyna, za zmarłych z rodziny (Bog) 
24.oo Pasterka:  Za parafian 

 Piątek – 25.12.2015r.           Uroczystość Narodzenia 
                                                                                Pańskiego 
7.oo Za parafian 
8.3o +Wiktor Matuszczyk, 1 rocznica 
10.oo  
11.3o  
16.oo  
20.3o  

Sobota – 26.12.2015r.             św. Szczepana, męcz. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Grażyny i Edwarda Klejnot, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

8.3o 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Helena i Teodor Stajer (Got) 
10.oo 1/+Stanisław Skiba, 7 rocznica, synowa Marzena  

11 rocznica 
2/+Augusta Kula, mąż Bolesław 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Magdaleny Maciączyk, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze.  

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa Lili 
i Jana Zaleśkiewicz, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze.TD. 

20.3o  

Niedziela – 27.12.2015r.                   Świętej Rodziny 

7.oo Za parafian 
8.3o +Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan 

Dyczka, córka Urszula 
10.oo 1/+Alfred Kuczera, 6 rocznica (Rasz) 

2/+Leon Urbanek – od wnuków Michała, Artura  
i Magdaleny z rodzinami 

11.3o +Franciszka Matuszczyk – na pamiątkę 100 urodzin 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Marii Klaja, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże Błogosławieństwo na dalsze życie T.D 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Heleny Orzechowskiej, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, oraz w intencji rodziny. TD 

20.3o +Anna Wasilewska, 1 rocznica 

Poniedziałek – 28.12.2015r.            św. Młodzianków 

7.oo +Helena Szymanek, 5 rocznica 
17.oo 1/ Apostolat Maryjny 
 2/+Jan Oleś, 2 rocznica 

Wtorek – 29.12.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Benedykt Liszka, 14 rocznica, rodzice 
 2/+Helena Zniszczoł, mąż Alojzy, syn Roman (Bog) 

Środa – 30.12.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, wnuczka Barba-

ra, Maria i Alojzy Skupień, Konstanty Liszka, żona 
Anna (Bog) 

 2/+Roman Musiolik, 2 rocznica 

Czwartek – 31.12.2015r.           św. Sylwestra I, pap. 

7.oo Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za wszyst-
kich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia 
zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne 
- zamawia Raszowiec 

17.oo Za parafian 

Piątek – 01.01.2016r.        Uroczystość Świętej Bożej 
                                             Rodzicielki Maryi 

7.oo 1/Za parafian 
2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

8.3o 
10.oo 
11.3o +Leokadia Podleśny, 13 rocz.(Bog) 
16.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
2/Tomasz Ignacek 

20.3o  

Sobota – 02.01.2016r.           św. Bazylego Wielkiego 
  i św. Grzegorza z Nazjanzu, bp i dr Kościoła 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP- za parafian 
17.oo 1/+Helena Studnik w  rocznicę śmierci 

2/+Karol Buszka, na pamiątkę urodzin, Henryk Szy-
mura 

Niedziela – 03.01.2016r. 

7.oo  
8.3o +Katarzyna Zawadzka, mąż Jan, córka Gertruda 
10.oo +Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna 
11.3o +Kazimierz Benisz , żona Bronisława 
16.oo +Aleksander Grzybek, w rocznicę śmierci (Bog) 
20.3o  

Poniedziałek- 04.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Kazimierz Marzec, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść 

Józef, żona Maria, zięć Rudolf(Bog) 
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 Wtorek – 05.01.2016r. 
7.oo  
17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Irena(Bog) 
 2/+Alfred Kuczera, 4 rocznica (Bog) 

 Środa – 06.01.2016r.            Uroczystość Objawienia  
                                                                                Pańskiego 
7.oo  Za parafian 
8.3o 1/+Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma 

2/+Ernest Stajer, żona Helena , rodzice. 
10.oo +Alfred Piontek, rodziców, teściów, siostra Helena, 

zięć Marian(Bog) 
11.3o +Elżbieta i Nikodem Hyła, rodzice z obu stron, 

Edward Derda, Alina i Zbigniew Milejski, córka 
Aneta 

16.oo 1/+Aniela i Józef Szyroki, rodzice z obu stron 
2/+Honorata Wrona, mąż Stefan, Helena i Stanisław 
Michta 

20.3o  
Czwartek – 07.01.2016r. 

7.oo +Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
17.oo 1/+Roman Rduch, 3 rocznica (Got) 
 2/+Walenty Przeliorz, żona Marta 

Piątek – 08.01.2016r. 

7.oo +Czesław Macionczyk, ojciec Jan 
17.oo 1/+Elżbieta Hyła 

2/+Janina Krupa, 10 rocznica śmierci  
 3/+Wiesław Kazana, rodziców, teściów (Bog) 

Sobota – 09.01.2016r. 

7.oo +Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Aniela Maciończyk, 2 mężów, rodzice, Berta  

i Stanisław Knapek, wnuk Paweł 
2/+Henryk Przeliorz, 15 rocznica (Rasz) 

Niedziela – 10.01.2016r.     Święto Chrztu Pańskiego 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Edwarda Zieleźny z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze 

8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron (Rasz) 
10.oo  
11.3o  
16.oo +Kazimierz Błoch, rodzice, Albert Bernacki, żona 

Marta (Bog) 
20.3o  

Poniedziałek – 11.01.2016r. 

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

17.oo 1/+Łucja Rojek, 1 rocznica śmierci 
2/Emil Klaja 

Wtorek – 12.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/Elżbieta Tarnawska 

2/Krystyna Kuczera, Genowefa Buchalik (Got) 

Środa – 13.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Adam Gwizdała, 1 rocznica śmierci 
 2/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef , synowie 

Szymon i Alojzy, Józef Herman(Bog) 

Czwartek – 14.01.2016r. 

7.oo +Roman Ciemięga, żona Stefania, Stanisław Torebko 
17.oo 1/+Elżbieta Żadka, 3 rocznica, rodzice z obu stron. 
 2/+Jan i Róża Korduła 

Piątek – 15.01.2016r. 

7.oo Za zmarłych członków Różańca w ubiegłym roku 
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria  

i Jan Rduch 
 2/+Marta i Jan Dziurok 

Sobota – 16.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/Albert Zimończyk 
 2/+Bolesław Witala 

Niedziela – 17.01.2016r. 

7.oo +Matylda i Józef Zniszczoł, Marta i Paweł Gąsior 
8.3o +Alojzy Kula, syn Henryk, rodzice z obu stron, 

dziadków 
10.oo  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Otylii i Gerarda Konsek z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci z rodzinami 
T.D. 

14.15 Chrzty i Roczki: 
16.oo 1/+Zofia Juraszczyk, 16 rocznica śmierci, mąż Anto-

ni (Bog) 
 2/+Leon Urbanek, od córki z mężem. 
20.3o  

Poniedziałek – 18.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/Alfred Torbicki, Eugeniusz i Dominika Kostek, syn 

Czesław. 
 2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 

mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog) 
3/Z okazji urodzin Ks. Tomasza 

Wtorek – 19.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Bolesław Szymura, 5 rocznica(Got) 
 2/Sonia Trybuś, 29 rocznica śmierci, dziadkowie 

Alfred Konsek i Edward Trybuś. 

Środa – 20.01.2016r. 

7.oo +Andrzej Kaczmarczyk, rodzice Helena i Józef 
Kaczmarczyk (Bog) 

17.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, żona Moni-
ka. 

 2/+Małgorzata Sobik, mąż Bolesław (Bog) 

Czwartek – 21.01.2016r.         św. Agnieszki, dz. i m. 

7.oo +Zenon Polak 
17.oo 1/+Edeltrauda Gorol, 12 rocznica śmierci, mąż Hen-

ryk, rodzice Marta i Emil Karwot (Got) 
 2/+Joachim Procek, 5 rocznica śmierci (Got) 

Piątek – 22.01.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Mieczysław Gamoń 
 2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 
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Sobota – 23.01.2016r. 

7.oo 1/+Łucja Zieleźny , na pamiątkę urodzin 
 2/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, dwóch sy-

nów, synowa i wnuk, Rajmund Podleśny, Roman 
Podleśny, żona Marta, trzech zięciów, dziadków  
z obu stron, pokrewieństwo. 

17.oo 1/+Czesław Waler, 4 rocznica śmierci 
 2/+Piotr Nowak, 9 rocznica śmierci.(Rasz) 

Niedziela – 24.01.2016r. 

7.oo +Leon Szopa, 4 rocznica (Got) 
8.3o +Marta Raszka, dwóch mężów, syn Edward 
10.oo +Irena Szulik, 3 rocz. 
11.3o  
16.oo 1/+Alojzy Maroszek 
 2/+Franciszka Przeliorz, mąż Antoni. 
20.3o  

Poniedziałek – 25.01.2016r.        Święto Nawrócenia 
                                       św. Pawła, Apostoła 

7.oo  
17.oo 1/+Piotr Buchta 
 2/+Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin. 

Wtorek – 26.012016r.  św. Tymoteusza i Tytusa, bp. 

7.oo  
17.oo 1/+Salomea i Eryk Konsek 
 2/+Paweł i Bronisława Adamczyk, Roman i Regina 

Moćko, syn Norbert, Józef i Regina Skorupa, Róża  
i Czesław Kremiec (Bog) 

Środa – 27.01.2016r.    bł. Jerzego Matulewicza, bpa 

7.oo  
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł i Zofia Ma-

ciończyk (Bog) 

Czwartek – 28.01.2016r.        św. Tomasza z Akwinu 

7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol 
2/Do Miłosierdzia Bożego za +Kazimierza Słapę, na 
pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodzice z obu stron 
 2/+Maria i Józef Wielgoccy(Bog) 

Piątek – 29.01.2016r. 

7.oo +Anna Dziwoki, mąż Franciszek 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Maria Juraszczyk, mąż Alojzy (Bog) 

+Berta i Stanisław Knapek, Wiktoria i Hieronim 
Gajda, Bronisława i Wilhelm Maciończyk, Karol  
i Jadwiga Górecki, Maria i Jan Wardas. 
+Maria Smołka, mąż Franciszek 
+Ernest i Jan Fojcik, Alojzy i Herman Oślizlok, Teo-
dozja i Helena Dziuba, Józef Bek 
+Alojzy Rduch, żona Anna (Got) 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan  (Bog) 
+Aniela i Stanisław Lubszczyk, Berta i Wiesław Gą-
siorkiewicz z okazji Dnia Babci i Dziadka od wnucz-
ki Jolanty z rodziną. 
+Zofia Piksa, mąż Teofil, syn Alojzy. 
+Eufemia Gembalczyk, dwóch mężów (Bog) 
+Marian Buchalik, ojciec Ewald. 

+Robert Juraszczyk, 19 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 
+Franciszek Szulik, żona  Marta, rodziców z obu stron 
+Bertold Kłapczyk, żona Genowefa, syn Janusz(Bog) 
+Gertruda Zając, na pamiątkę urodzin, mąż Zygfryd, Stani-
sław Łaszczewski na pamiątkę urodzin, żona Apolonia, 
rodziców, dziadków z obu stron, zmarłych z rodzin 
:Łaszczewski, Świder, Lisiak, Zając, Nowicki, Soblik, Go-
dzina, Figas, Zaczkowski, Pych, zmarłych z pokrewieństwa, 
sąsiadów  
+Marta Nachlik, mąż Franciszek, Hildegarda Swaczyna, 
mąż Alojzy, syn Stanisław 
+Alfred Wencel, 10 rocznica śmierci i na pamiątkę urodzin 
+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Ernest Zniszczoł, żona 
Maria, Barbara Zniszczoł, zmarłych dziadków, za zmarłych 
z pokrewieństwa - Smołka, Skupień, Zniszczoł, zmarłych 
kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z ulicy 
Uroczej (Bog) 
+Józef Lis,  25 rocznica śmierci (Bog) 
+Mathias Błażewicz, 8 rocznica, o radość życia wiecznego 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i Herbert, 
pokrewieństwo  Kornas, Balcer, Gorzawski 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie  Stanisław  
i Władysław, córka Bronisława 
+Stanisław Paciorek 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, trzech synów, synowa Amalia, Teresa Gurga, 
mąż Czesław, Maria Hartman, mąż Stefan 
+Alfred Przeliorz, na pamiątkę urodzin 
+Maria Zniszczoł, na pamiątkę urodzin 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona Krystyna, 
Ryszard Rajzer (Rasz) 
+Mieczysław Konior,  2 żony, 2 synów, córka, zięć,  dwóch 
wnuków 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, rodzice  
z obu stron 
+Roman Kania, od sąsiadów 
+Alojzy Sobik, od sąsiadów 
+Franciszek Buchalik 

Sobota – 30.01.2016r. 

7.oo +Franciszek, 5 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga i za ofiary kata-

strofy budowlanej - 10 rocznica 
 2/Joachim Kieloch, 1 rocznica śmierci 
 3/Dorota Szczotka, mąż Alojzy (Bog) 

Niedziela – 31.01.2016r. 

7.oo  
8.3o 1/+Krystian Dziurok, matka Irena (Bog) 

2/+Maria Bober, na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Bolesław Szymura, na pamiątkę urodzin (Got) 

2/+Zenon Sitko, Zyta Sojka (Got) 
11.3o +Arnold Król, 1 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Paweł Oleś, na pamiątkę urodzin. 
 2/+Aniela Pomykoł, 10 rocznica śmierci, mąż Bole-

sław, Maria Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, 
mąż Alfred. 

20.3o  
Poniedziałek – 01.02.2016r. 

7.oo  
17.oo 1/+Benedykt Mura, 1 rocznica śmierci. 
 2/+Stanisława Araszczuk,  mąż Jan. 
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Wtorek – 02.02.2016r.                 Święto Ofiarowania 
                                                       Pańskiego 

7.oo 
10.oo +Roman Rduch, na pamiątkę urodzin 
15.3o 1/+Emil Romański, 17 rocznica śmierci, żona  Broni-

sława (bog) 
2/+Maria Winkler, mąż Konrad, Franciszka i Franci-
szek Śpiewok 

17.oo +Robert Szymura 

 Środa – 03.02.2016r.                  św. Błażeja, bpa i m. 

7.oo +Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 
17.oo 1/+Erwin Jonderko, Matylda Muras, rodzice 
 2/+Paweł Pierchała, żona Otylia, 19 rocznica śmierci 

(Bog) 

Czwartek – 04.02.2016r. 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne- zamawiają Gotartowice. 
2/+Marta Kuczera, 4 rocznica 

17.oo 1/+Krystyna Kuczera, 1 rocznica 
 2/+Marian Dronszczyk 3 rocznica (Bog) 

Piątek – 05.02.2016r.                     św. Agaty, dz. i m. 

7.oo 1/+Regina Sobala, mąż Konstanty(Bog) 
2/+Stefan Gonsior, 15 rocznica śmierci, rodzice An-
toni i Zofia Gąsior, Józef i Klaudia Kuczera. 

17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ. 
2/Straż Honorowa 
3/+Pelagia Ogierman, mąż Nikodem 

Sobota – 06.02.2016r.    św. Pawła Miki i Towarzyszy 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
15.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji  60 rocznicy urodzin 

Henryk Rozkosz z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze T.D. 

17.oo 1/+Teresa Mura, 1  rocznica śmierci 
 2/+Ryszard Buchalik 

Niedziela – 07.02.2016r. 
7.oo  
8.3o  
10.oo +Bogdan Karolczak, 7 rocznica śmierci. 
11.3o +Bronisława i Joachim Pawlak 
14.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Franciszka Zimnola z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze T.D 

16.oo +Jan Pope, na pamiątkę urodzin i na pamiątkę uro-
dzin  Jerzego Jurczyk (Got) 

20.3o  

Poniedziałek – 08.02.2016r. 

7.oo 1/+Henryk Kubański 
 2/+Konstanty Dziewior  
17.oo 1/+Jadwiga Szymura, 1 rocznica śmierci 
 2/Eugenia Kolarska, 1 rocznica śmierci. 

Wtorek – 09.02.2016r.  

7.oo 1/+Marta Bedka, 1 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Marta Mura, dwóch mężów Ryszard i Franciszek 

17.oo 1/Jan i Maria Gembalczyk, rodzice, dziadkowie 
(Bog) 

 2/+Kornelia Wita, 1 rocznica 

 Środa – 10.02.2016r.                      Środa Popielcowa 

7.oo +Alojzy Joszko, 11 rocznica śmierci, żona Helena, 
Alfred Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 

10.oo  
15.3o +Krystyna Kuczera 
17.oo 1/Aniela Cybulska, 1 rocznica 
 2/Bolesław Słowik, rodziców z obu stron, szwagrów, 

Ludwika Balcarek Wiesław Kozak 

Czwartek – 11.02.2016r.                   NMP z Lourdes 

7.oo +Franciszek Dziwoki, żona Anna. 
17.oo 1/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Mar-

ta i Paweł Gąsior (Bog) 
2/+Józef Frelich, 2 rocznica, rodzice z obu stron 
(Bog) 

Piątek – 12.02.2016r. 

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

17.oo 1/+Marian Jurczyk 
 2/+Paweł Sobik 

Sobota – 13.02.2016r.  

7.oo 1/+Łucja Zniszczoł, 19 rocznica, mąż Paweł, syn 
Alojzy, 3 zięciów, 3wnuków (Bog) 
2/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina (Bog) 

17.oo 1/+Helena Przeliorz, 1 rocznica śmierci 
 2/+Jerzy Dziwoki 

Niedziela – 14.02.2016r.             I Niedziela W. Postu 

7.oo  
8.3o 1/+Emilia Kuś, 33 rocznica śmierci, mąż Karol, syn 

Edward 
2/+Andrzej Skrzypiec, rodzice Joachim i Janina, brat 
Stefan, dziadków z obu stron (Rasz) 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Marka Konsek i 18 rocznicy urodzin córki Natalii  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze T.D 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Bernadety i Piotra Dyla z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze T.D 

16.oo 1/+Anna Adamska, rodzice, 3 braci, pokrewieństwo- 
Adamski, Biczysko i Budny 

 2/Do Opatrzności Bożej  z okazji 85 rocznicy uro-
dzin Alfred Molski z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. T.D 

20.3o  

Poniedziałek – 15.02.2016r. 
7.oo  
17.oo +Antoni Kołodziej, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 16.02.2016r. 

7.oo +Ksiądz Józef Zuber, w rocznicę śmierci 
17.oo +Roman Kuśka, syn Henryk, zięć  Jerzy Gruszczyń-

ski (Got) 
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Środa – 17.02.2016r.  

7.oo +Urszula Oleś, Małgorzata Babilas, mąż Edward 
17.oo +Edward Kluger, żona Helena (Got) 

Czwartek – 18.02.2016r. 

7.oo +Maria Przeliorz, mąż Jan, rodzice z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Alojzy Maroszek, na pamiątkę 80-tych urodzin 
 2/Barbara Cichy, 6 rocznica śmierci 

Piątek – 19.02.2016r.  

7.oo Za żywych członków Różańca Św. 
17.oo +Maria Wróbel, 1 rocznica śmierci 

Sobota – 20.02.2016r. 

7.oo +Regina Merkel, mąż Zygfryd, zięć Dariusz 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Hildegardy Marcisz, oraz Ewalda i o błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny 

17.oo 1/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice z obu stron 
 2/+Rajmund Brząkalik, 6 rocznica śmierci, Edward 

Sztajer, żona Maria, synowie Ryszard i Alojzy, sy-
nowa Irmgarda 

Niedziela 21.02.2016r.              II Niedziela W. Postu 

7.oo 1/+Małgorzata Zimończyk,  17 rocznica śmierci, mąż 
Roman, rodzice i teściowie (Bog) 
2/+Maria Konsek, 20 rocznica śmierci,  mąż Wincen-
ty,  zięć Stanisław Buchalik(Bog) 

8.3o 1/+Serafin Babilas, 1 rocznica 
2/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin. 

10.oo 1/+Irena Dziurok, Jan Dziurok. 
 2/+Halina Gorywoda 
11.3o 1/+Stanisław Hein, na pamiątkę urodzin. 

2/+Lesław Tralewski, 10 rocznica śmierci, Janina 
Tralewska, mąż Józef. 

14.15 Chrzty i Roczki: 
16.oo 1/+Barbara Kasperczyk, 1 rocznica śmierci. 

2/+Józef Blaut, 2 rocznica śmierci. 
20.3o  

Poniedziałek – 22.02.2016r.               Święto Katedry 
                                        Św. Piotra, Apostoła 

7.oo +Reinhold Kajzerek (Bog) 
17.oo +Róża i Jan Korduła 

Wtorek – 23.02.2016r.            św. Polikarpa, bpa i m. 

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

Środa – 24.02.2016r. 

7.oo  
17.oo +Helmut Bieniek, 1 rocznica śmierci. 

Czwartek – 25.02.2016r. 
7.oo  
17.oo 1/+Felicyta Oleś, w rocznicę urodzin. 
 2/+Marian Dronia, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 26.02.2016r. 
7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 

+Bronisław Janowicz, 15 rocznica, mąż Zygmunt, 
rodzice z obu stron, Walter Matuszczyk, Zofia i Jan 
Garbocz (Bog) 

+Ewald Buchalik, Ryszard Werber, żona Monika, Piotr 
Buchalik, żona Antonina 
+ Celina Szymura, 7 rocznica śmierci 
+Ema Klimek, mąż Florian 2 synów, synowa, wnuk, Robert 
Dziwoki, żona Waleska,  Stefan Hajduk, rodzice (Bog) 
+Ryszard Lachowski, 10 rocznica śmierci 
+Apolonia Łaszczewska, na pamiątkę imienin, mąż Stani-
sław, Zygfryd Zająć, żona Gertruda, zmarłych rodziców, 
dziadków z obu stron, za zmarłych z rodzin: Łaszczewski, 
Świder, Zając, Lisiak, Godzina, Nowicki, Kurzec, Soblik, 
Stanisław Lisiak,  za zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów 
+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec,  Florian 
Kukla, żona Maria, 4 córki, syn,  rodzice z obu stron (Bog) 
+Stanisława i Tadeusz Kostera (Got) 
+Anna Małolepszy, mąż Franciszek, córki Helena i Róża  
z mężami,  synowie Eryk, Jerzy, Andrzej Janik, dziadków  
z obu stron, pokrewieństwo 
+Henryk Musiolik i Maksymilian Marczyk. 
Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja,  Wincenty 
Kula, 2 żony, rodziców z obu stron. 
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata  
i Gerard Maciejczyk(Bog) 

Sobota – 27.02.2016r.  

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

17.oo 1/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław 
 2/+Jan Mura, żona Helena 
 3/+Rufin Gawlik, Ludwik Gawlik, żona Jadwiga, 

Piotr Szymiczek, Maria i Henryk Szweda 

Niedziela – 28.02.2016r.          III Niedziela W. Postu 

7.oo +Krystyna Zniszczoł, 22 rocznica śmierci 
8.3o +Kazimierz Janiczek 
10.oo 1/+Tekla Smyczek, 1 rocznica śmierci 

2/+Daniela Kuczera, na pamiątkę  urodzin (Rasz) 
11.3o 1/+Alojzy Juraszczyk, 8 rocznica śmierci (Bog) 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Bożeny Talik z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze TD – od najbliższych 

16.oo +Ks. Stanisław Garbocz, 3 rocznica śmierci, rodzice 
Emil i Marta Garbocz (Bog) 

20.3o +Helena i Józef Pawliczek, rodzice z obu stron, syn 
Gerard, córka Bronisława, mąż Józef, zięć Robert  
(Bog) 

 
Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Emilia Kłobut,  Michał Chorążak, Anastazja Toszek, Antoni 
Podrygała, Jakub Janko, Paulina Kania, Sebastian Sałapa, 
Maksymilian Jurkowski, Igor Paluch, Patryk Klejnot, Anna 
Gnatowska, Alicja Bieniek, Aleksander Bober, Julia Dziwo-
ki, Amelia Rapacz, Zuzanna Wałach, Kornelia Holona, 
Natan Nytko, Paulina Korduła, Stanisław Benisz, Bartosz 
Wyra 
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Śluby: 

Dobrowolski Mateusz - Piec Agnieszka 
Gruz Rafał - Mokry  Sylwia 
Kazanecki Tomasz - Remiarz Monika 
Janiszewski Kamil - Janiszewska  Magdalena 
Michalak Adrian - Mazur Barbara 
Szymura Marek - Kocyba Mirosława 
Kalbarczyk  Łukasz - Kula Joanna 
Chorążak Sławomir – Chorążak Monika 
Markiton Paweł - Sobik Agnieszka 

Pogrzeby: 

+Anna Świątek            04.10.1953 - 20.09.2015 
+Bernard Benisz         18.04.1958 - 21.09.2015 
+Adam Kurek              09.12.1979 - 18.09.2015 
+Gertruda Morgała     22.02.1919 - 26.09.1915 
+Kazimierz  Kociński  18.09.1929 - 30.09.2015 
+Erwin Machulec        24.09.1945 - 05.10.2015 
+Józef Socki                  06.03.1958 - 03.10.2015 Kom. 
+Gertruda Mura          09.03.1930 - 29.09.2015 
+Zygfryd Tkocz            12.03.1930 - 27.09.2015 
+Teresa Kasztura        12.09.1948 - 18.10.2015 
+Helena Mura              20.09.1929 - 25.10.2015 
+Sabina Dąbkowska    03.01.1954 - 25.10.2015 
+Bożena Mura               27.11.1950 - 28.10.2015 
+Kazimierz Ulrich        04.11.1956 - 05.11.2015 
+Anna Przybyła            11.01.1923 - 08.11.2015 
+Jan Ostrowski             17.02.1989 - 09.11.2015 
+Andrzej Płóciennik     11.07.1948 - 09.11.2015 Kom. 
+Ryszard Szymański    24.02.1959 - 08.11.2015 
+Leon Urbanek              26.03.1937 - 11.11.2015 
+Helena Sobik                03.10.1931 - 15.11.2015 
+Józef Lebioda               17.03.1937 - 16.11.2015 
+Roman Kania               25.07.1940 - 18.11.2015 
 

Przygotowały panie: Teresa  Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Grudzień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać 
miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczególny 
sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa 
znak niezawodnej nadziei. 

Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wy-
znającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawie-
dliwości.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość 
braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwycię-
żone podziały wśród chrześcijan.  

 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

Protokoły przedślubne 

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

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

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 
 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 28 lutego 2016 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lutowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 lutego 2016 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Kontynuujemy fotoreportaż z wizytacji kanonicznej 

Po południu w niedzielę 25 października, ks. Bp Adam 
Wodarczyk spotkał się z przedstawicielami pozosta-
łych grup działających w naszej parafii. Reprezentanci 
działających w parafii wspólnot formacyjno-
modlitewnych dali świadectwo codziennego życia.  
Świadectwo to jeden z najważniejszych elementów 
scalających każdą wspólnotę, angażujący ją 
i nadający autentyzmu wspólnie przeżywanej co-
dzienności. 

 
Equipes Notre-Dame 

 
Wspólnota Żywego Różańca 

 
Apostolat Maryjny  

Straż Honorowa NSPJ 

 
 

 

Grupa „Pielgrzym” 
 

Franciszkański Zakon Świeckich 
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Ruch Domowego Kościoła - OAZA Rodzin 

 

Duszpasterska Rada Parafialna 

 

Grupa Biblijna 
 

Rodziny Szensztackie 

Parafialny chór „Cor Jesu” Świeccy szafarze Eucharystii 

 

Phil Bosmans napisał: „Idąc przez życie zostawiasz ślad. 
Bacz, by inni, idąc tym śladem trafili do Boga”.  

Księdzu Biskupowi dziękujemy za obecność, wspólną 
modlitwę i cały włożony trud. Za to, że przez dwudniową 
posługę w naszej parafii zostawił błogosławione ślady. 
Wierzymy, że będą one wielką pomocą w kroczeniu dro-
gą dojrzałego życia wiarą, która prowadzi do zachwytu 
odkrywania Chrystusa, zarówno dla bierzmowanej mło-
dzieży, jak też osób młodych i dojrzałych wiekiem two-
rzących naszą parafialną rodzinę. 
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Wizytacja kanoniczna c.d. 

Wizytacja ks. Biskupa poprzedzona została 
szczegółowym przeglądem parafii przez Dyrekto-
ra Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Katowic-
kiej Kurii - księdza Romana Chromego oraz in-
nych kapłanów i biegłych świeckich w zakresie 
katechezy oraz różnych dziedzin życia parafial-
nego. 

Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

1 listopada na parafialnym cmentarzu o godz. 15.00 
została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich 
zmarłych parafian. W tym roku razem z ks. Pro-
boszczem Eucharystię celebrował ks. Walerian 
Ogierman – proboszcz parafii Św. Bartłomieja Apo-
stoła z Bierunia Starego. Tradycyjnie przed Mszą 
św. kapłani modlili się przy grobie śp. ks. Infułata E. Toboli. 

  
 

Dzień Niepodległości 

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

 
 
 

 

Przegląd ksiąg kontroli obiektów parafialnych 

 
Wizytacja kancelarii parafialnej 

 

. 

 
. 
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Podsumowanie 
udziału  

w nabożeństwach 
różańcowych 

Podsumowanie udziału naszych 
najmłodszych w październikowych 
nabożeństwach różańcowych miało 
miejsce po Mszy św. szkolnej  
5 listopada. 

 

 

Dzieci Maryi  
na wycieczce 

W sobotę 7 listopada Dzieci Maryi 
wyruszyły na całodniową wyprawę, 
tym razem do centrum Rybnika. 
Raz w roku Dzieci Maryi poznają 
jakieś ciekawe miejsce lub uczest-
niczą w jakimś ciekawym wydarze-
niu.  

— czytaj str. 14  

Nabożeństwa Fatimskie 
13 października zakończyliśmy cykl tegorocznych nabożeństw fa-
timskich. Zgodnie z tradycją figurę MB Fatimskiej w procesji ze 
świecami dookoła kościoła w październiku nieśli górnicy. 

 
. 

 
.  
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Grupa Pielgrzym  
w Częstochowie 

W poniedziałek 7 września grupa Pielgrzym 
wyruszyła na Jasną Górę do Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Pielgrzymce przewodniczył 
nowy wikary ks. Tomasz  Stolarski. 

— czytaj str. 15  

Przed nami małżeństwo 
W listopadzie miała miejsce w naszej parafii kolejna  
edycja kursu dla narzeczonych „Przed nami małżeń-
stwo” organizowanego  ramach Duszpasterstwa Ro-
dzin Archidiecezji Katowickiej. 

Spotkanie seniorów  
w Gotartowicach 

Tradycyjne spotkanie seniorów Gotartowic mia-
ło miejsce 1 października w sali OSP. Jego 
organizatorem była, jak co roku Rada Dzielnicy 
Gotartowice. 

— czytaj str. 17 

Jubileusz 60-lecia małżeństwa 

8 listopada Diamentowe Gody obchodzili Pań-
stwo Laurencja i Franciszek Rubin. Z tej okazji 
gratulujemy dostojnym Jubilatom dotrzymania 
przysięgi małżeńskiej oraz życzymy Bożego 
błogosławieństwa i opieki na dalsze lata wspól-
nego życia, by ta „diamentowa miłość” dalej w 
Was trwała. 

 
Pary małżeńskie prowadzące kurs z ks. Proboszczem 

 
 

 
Gotartowiccy seniorzy 
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Msza św. za zmarłych 
urzędników celnych 

9 listopada miała miejsce w naszej świątyni Msza 
św. w intencji zmarłych funkcjonariuszy Urzędu 
Celnego w Rybniku.  Razem z ks. Proboszczem 
Mszę św. sprawował ks. Piotr Jakubuś – kapelan 
służby celnej we Wrocławiu. 

Poświęcenie wozu  
strażackiego 

14 listopada miała miejsce uroczystość poświę-
cenia nowego profesjonalnego wozu strażackie-
go, który otrzymali strażacy z OSP Boguszowice. 

Z kącika gospodarczego 

O aktualnych naprawach i remontach na na-
szych obiektach parafialnych oraz planach  
na przyszłość  

— czytaj str. 7 – 8 
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Trwa obróbka granitu do wymiany posadzki  

w prezbiterium 

 
 

Remont Domu Pogrzebowego po gradobiciu 


