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„Jeste ście pi ękni. Jeste ście pi ękni wra żliwo ścią waszego serca.                                   Fot. B. Sojka 
Gratuluj ę wam waszej postawy zaanga żowania w pomoc dzieciom z krajów misyjnych.  
I proszę  was, pozosta ńcie na zawsze w misyjnym dziele Ko ścioła.”  

                                                 Abp Wiktor Skworc 

   Kolędnicy misyjni      Podsumowanie         Środa Popielcowa  
           Starego Roku 
                                    
        
                     
 

 

O tegorocznym Kol ędowaniu M i-
syjnym uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 20 w Gotartowicach na 
rzecz dzieci z Republiki Konga 
i Demokratycznej Republiki Konga  

                                 — czytaj str. 15  
 

5 marca Środ ą Popielcow ą roz-
poczniemy w tym roku okres Wiel-
kiego Postu – czas duchowego 
przygotowania si ę na Święta Zmar-
twychwstania Pa ńskiego. Zach ę-
camy do udziału w nabo żeństwach 
Drogi Krzy żowej i Gorzkich Żali. 

Tradycyjne słowo ks. Proboszcza 
na zakończenie Starego Roku oraz 
statystyka parafialna za 2013 r. 

                             — czytaj str. 7, 15  
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Wspomnienie  
św. Tarsycjusza – patrona 

ministrantów 
W sobotę 23 listopada podczas uroczystej Mszy 
św. o godz. 17.oo nasza wspólnota ministrancka 
wraz kapłanami i rodzicami obchodziła patronalne 
wspomnienie św. Tarsycjusza. Po Eucharystii 
miało miejsce spotkanie przy stole w domu para-
fialnym. 

Dzień Górnika 2013 
W przeddzień święta patronalnego św. Barbary 
brać górnicza naszej kopalni spotkała się na uro-
czystej akademii, zaś tradycyjnie 4 grudnia górni-
cy, wraz ze swoimi rodzinami, uczestniczyli we 
Mszy św. sprawowanej w naszej świątyni w ich 
intencji. 

„Każdy górnik Ciebie zna, 
Patronko Barbaro, 

Bo opiekę w Tobie ma. 
Więc Cię prosi z wiarą: 

Wspieraj mnie, ochroń mnie 
Wiary pomoc podaj, 

Bym przez wszystkie noce, dnie 
Chwalił Pana Boga.” 
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Mikołaj 2013 
Zgodnie z tradycją 6 grudnia po porannej Mszy 
św. roratniej odwiedził nas św. Mikołaj, biskup 
Miry. 

Spotkanie zelatorów  
Żywego Różańca 

9 grudnia w Domu Parafialnym odbyło się spotka-
nie zelatorów wspólnoty Żywego Różańca. 

                                                      — czytaj str. 25  
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Ogień Betlejemski 
W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia bogu-
szowiccy harcerze ze Stowarzyszenia „Ślady” 
przekazali na ręce ks. Proboszcza Betlejemskie 
Światło Pokoju – symboliczny ogień nieustannie 
palący się w Grocie Narodzenia Jezusa.   

Pasterka 2013 
Uroczystą Mszą św. o północy, koncelebrowa-
ną przez naszych kapłanów, rozpoczęliśmy 
świętowanie uroczystości ku czci narodzenia 
Chrystusa. Tradycyjnie w czasie pasterki ks. 
Proboszcz poświęcił szopkę w naszym ko-
ściele, zaś po Eucharystii harcerze zapraszali 
na kubek gorącej herbaty.  

Kolęda na probostwie 

 
 
 
Tradycyjnie 6 stycznia, w Święto Objawienia  
Pańskiego – Trzech Króli, kolęda miała miejsce na 
farze.  
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Święto św. Młodzianków 
28 grudnia w Święto Młodzianków, czyli dzieci 
betlejemskich pomordowanych na rozkaz króla 
Heroda, po Mszy św. o godz. 9.oo, wszystkie 
obecne w świątyni dzieci otrzymały indywidualne 
błogosławieństwo. 

 

 

Spotkanie kolędowe 
Zespołu Charytatywnego 

W sobotę 11 stycznia nasz Zespół Charytatywny 
zaprosił parafian do Domu Parafialnego na wspólne 
kolędowanie. 

                                                       — czytaj str. 26  
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Koncert  Kolęd 
Tradycyjnie w Święto Objawienia Pańskiego w Parku  
św. Wawrzyńca odbył się Koncert Kolęd, w którym wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16. Tym razem laureaci 
szkolnego konkursu kolęd zaprosili do wspólnego śpiewu swo-
je rodzeństwo.                                                  — czytaj str. 22 

 

Goście  
z Rudy Śląskiej 

O odwiedzinach 44 Rudzkiej Drużyny Har-
cerskiej „RAPS” w Boguszowicach podczas 
ferii zimowych 

— czytaj str. 18 6 
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Tradycyjnie w Wieczór Sylwestrowy,  pod-
czas uroczystej Eucharystii poł ączonej z na-
bożeństwem ekspiacyjno-dzi ękczynnym po-
dziękowali śmy Bogu za miniony rok 2013  
proszą c o błogosławie ństwo Bo że na to, co 
nas czeka w roku 2014.    

Pragnę również  w formie pisemnej wyrazić  po-
dziękowanie wobec wspólnoty parafialnej i poszcze-
gólnych osób oraz przypomnieć,  jakie zadania na 
płaszczyźnie duchowej i materialnej udało nam się 
wypełnić w roku 2013.  Z racji,  że wielokrotnie wy-
mienialiśmy w sposób szczegółowy imiona i nazwiska 
naszych wiernych zaangażowanych w życie parafii -  
obecnie uczynimy to w formie bardziej ogólnej odsyła-
jąc zainteresowanych do „Słowa proboszcza…”  pisa-
nego w każdym numerze „SERCA EWANGELII” w 
minionym roku. Bóg zapłać Redaktorowi Naczelnemu 
i wszystkim tworzącym to medialne dzieło podobnie 
jak i podtrzymującym  naszą stronę internetową.  
Dziękuj ę  wszystkim   wiernym za  tworzenie naszej 
wspólnoty parafialnej przez modlitwę, ofiarowane 
Msze św., uczestnictwo w  sakramentach św. czy też 
formację w małych grupach na terenie parafii.  Bóg 
zapłać wszystkim liderom i animatorom grup forma-
cyjnych, którzy z wielką gorliwością pomagają kapła-
nom w budowaniu i podtrzymaniu małych wspólnot na 
terenie parafii. Pamiętamy w tym miejscu szczególnie 
o Zespole Charytatywnym i jego działalności. Dzięku-
jemy organizatorom wszelkich imprez na terenie para-
fii, jak chociażby Dzień Dziecka czy Korowód i Fe-
styn Dożynkowy. Wyrażając słowo podziękowania  
trzeba wymienić przede wszystkim tych, którzy na 
co dzień współpracują z proboszczem tworząc ten 
wielki żywy organizm jakim jest parafia. Należą do 
nich: nasi panowie kościelni, osoby grające na orga-
nach  i panie w kancelarii parafialnej. Jakże ważne są 
również funkcje pań utrzymujących czystość w naszej 
świątyni, pomieszczeniach Domu Parafialnego i na 
probostwie. Dziękujemy naszym paniom gospody-
niom, które zgodnie ze swoim dyżurem codziennie od 
rana do 14.oo dbają o naszą kuchnię i tworzą ciepły 
klimat boguszowickiej fary. Bóg zapłać palaczom, 
którzy troszczą się, aby było ciepło w kościele, w Do-
mu Parafialnym, na Starej Farze i w pomieszczeniach 
budynku Starego Domu Parafialnego. Dziękujemy 
tym, którzy troszczą się o nasz Dom Pogrzebowy po-
przez udostępnianie go wiernym, organizowanie mo-
dlitwy, utrzymywanie właściwej temperatury, czysto-
ści i zachowania szczegółowych wskazań 
„SANEPIDU”. Bóg zapłać za troskę o czystość na 

wielkich przestrzeniach terenu parafialnego, przyko-
ścielnego oraz naszego ogrodu. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pełnią swoje obowiązki na naszym cmen-
tarzu oraz firmom remontowym, naprawczym i usłu-
gowym - które pracowały w tym roku na naszych 
obiektach parafialnych. Dziękujemy przedstawicielom 
samorządów dzielnicowych, a także katechetom, na-
uczycielom i dyrektorom placówek oświatowych za 
dobrą współpracę. Wszystkim dobrodziejom za każdą 
formę bezinteresownej pomocy. 

Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom –  
ks. Wojtkowi Kamczykowi za 2 lata pięknej posługi 
wikarego oraz obecnym ks. Markowi Siedlaczkowi 
oraz ks. Krzysztofowi Mikiciukowi  za ich świadec-
two wiary, pracowitość i budowanie na probostwie 
klimatu zgody i dobrej współpracy.  
 

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

I. Kościół: 
a/ gruntowny przegląd  kominów na obiekcie kościoła 

oraz ich otynkowania i pomalowania na biało,  
b/ zrobienia porządku w pomieszczeniu nad główną 

zakrystią i otynkowanie zniszczonej powierzchni 
sufitu,  

c/ remont dachu nad zakrystią,  
d/ kontynuacja prac remontowych na elewacji naszej 
świątyni od strony północnej i zachodniej, usunięte 
przyczyny przecieków do wnętrza kościoła od stro-
ny kaplicy św. Anny, zabezpieczenie opaskami me-
talowymi kul ozdobnych na kościele, 

e/ pomalowanie dwóch okien w kościele i wykonanie 
poprawek na drzwiach, 

f/ instalacja i poświęcenie nowego sztandaru Serca 
Jezusowego, 

g/ likwidacja starych i gruntowna budowa schodów 
przy zakrystii i kaplicy św. Anny z przeróbką insta-
lacji kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej.    

II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny) 

a/ pomalowanie mieszkania przed przyjęciem  
ks. wikarego oraz klatki schodowej, korytarzy, sa-
lek i łazienek w dolnej części Domu Parafialnego  
w miejscu zainstalowanego przedszkola, 

b/ wykonanie nowych wskaźników obok Domu Para-
fialnego. 

 
 

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2013 Roku 
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III. Stare Probostwo i Stary Dom Parafialny 

a/ podłączenie do kanalizacji 5-go punktu odbioru 
ścieków za Starym Domem Parafialnym i zlikwi-
dowanie 4 niepotrzebnych  szamb,  

b/ drobne naprawy i usuwanie usterek dachowych.  

IV. Inne 

a/ naprawa skrzynki elektrycznej przy Domu Pogrze-
bowym po ostatnim włamaniu, 

b/ instalacja czujników ruchu i dodatkowego oświe-
tlenia, 

c/ Wymiana rynien na dachu domu pogrzebowego po 
gradobiciu,  

d/ kafelkowanie oraz wymiana niektórych urządzeń 
sanitarnych, 

e/ wykonanie tablic ogłoszeń przy wejściach na cmen-
tarz, 

f/ uzupełnienie napisów na naszym krzyżu misyjnym. 
g/ dalsze czyszczenie wysokiego drzewostanu zagra-
żającego ludziom oraz naszym obiektom parafial-
nym,  

h/ powiększenie powierzchni parkingowej za Domem 
Pogrzebowym. 

 
Kończąc to podsumowanie roku 2013 dziękuj ę 

Bogu i ludziom za wszystko, przepraszam za wszel-
kie zaniedbania i błogosławię na to, co jest przed 
nami.  
 
                      Ks. Błotko Krzysztof – proboszcz 
 

Prace II Synodu Archi-
diecezji Katowickiej od no-
wego roku coraz bardziej 
nabieraj ą tempa.   

Komisje synodalne powoli koń-
czą już analizę wyników ankiet i do-
tychczasowych norm lokalnego pra-
wa, wynikających czy to z wcześniej-
szych synodów (I Diecezji Katowic-
kiej, II Polski Plenarny), czy to 
z zarządzeń biskupów katowickich, i 
opracowują teraz robocze dokumenty, 
w których wskazują, jakie tema-
ty/problemy i jakie konkretne propo-
zycje rozwiązań powinny zostać roz-
ważone na dalszych etapach Synodu. 
O opinię będą poproszone także – jak 
to miało miejsce na wiosnę zeszłego 
roku – zespoły synodalne. Zanim 
jednak do tego dojdzie, w pierwszej 
kolejności, sugestie poszczególnych 
komisji rozpatrywać będzie Komisja 
Główna, której przewodzi ks. abp 
Wiktor Skworc – on w kwietniu bę-
dzie  podejmował  decyzję co do tego, 
którymi ze spraw przedstawionych 
przez komisje zajmie się Synod. Bar-
dzo prosimy o modlitwę o światło 
Ducha Świętego dla osób uczestni-
czących w tych pracach! 

O Podkomisji   
ds. Nowej Ewangelizacji  

Głównym celem Podkomisji jest 
szukanie nowych dróg, sposobów 
docierania z Ewangelią do wszyst-
kich, szczególnie tych, którzy z po-
wodu różnych sytuacji oddalili się od 
Kościoła. Aby zdiagnozować obecną 

sytuację w Archidiecezji Podkomisja 
skierowała 4 ankiety do różnych re-
spondentów – do księży, parafialnych 
zespołów synodalnych, wspólnot 
ewangelizujących oraz do osób odda-
lonych. Szczególnie ostatnia ankieta 
dała ciekawe spostrzeżenia. Zdecy-
dowana większość respondentów 
wskazywała na potrzebę relacji z 
Bogiem. Różne sytuacje, które spo-
wodowały odejście od wspólnoty 
Kościoła, nie zamknęły ich jednak na 
rzeczywistość duchową. Stoi więc 
przed nami zadanie wypracowania 
konkretnych dróg, aby skutecznie 
docierać do takich osób z doświad-
czeniem żywego Boga. 

Parafialne zespoły synodalne w 
swoich odpowiedziach zwróciły uwa-
gę na potrzebę ewangelizacji osób 
młodych. Czasem, niestety, przyjęcie 
sakramentu bierzmowania jest tzw. 
„uroczystym pożegnaniem z Kościo-
łem” i niewielki procent młodzieży 
angażuje się w grupy czy wspólnoty 
młodzieżowe. Respondenci podkreśli-
li, że warto dobrze wykorzystać czas 
przygotowywania do sakramentów 
dzieci (I Komunia św., bierzmowanie, 
chrzest). Nie wystarczy sama kateche-
za dla dzieci – jeśli rodzice będą do-
świadczać żywego Boga, to przekażą 
tę wiarę również swoim dzieciom. 
Ciekawym pomysłem mogą być 
weekendowe rekolekcje ewangeliza-
cyjne dla rodziców wraz z dziećmi – 
wielu z oddalonych przyznało, że 
bardzo często ich wychowanie religij-
ne ograniczyło się do przekazania 
tradycji – modlili się, chodzili do 

kościoła, ale zabrakło pogłębienia, 
zabrakło rzeczywistej relacji z Bo-
giem. Aby jednak dotrzeć do osób, 
które potrzebują wsparcia, nie wystar-
czy otworzyć drzwi kościoła i czekać 
– podkreślali księża – trzeba wyjść na 
zewnątrz. I tutaj jest właśnie miejsce 
na zorganizowane działania ewangeli-
zacyjne. Jest już wiele takich inicja-
tyw – co cieszy – trzeba jednak pa-
miętać, że nie mogą się one kończyć 
„na zewnątrz” – muszą prowadzić do 
Kościoła.  

Najważniejszym więc teraz ce-
lem prac Podkomisji ds. Nowej 
Ewangelizacji jest określenie co, jak 
i dlaczego należy zrobić w ramach 
poszerzenia działań ewangelizacyj-
nych w naszej archidiecezji, w na-
szych parafiach. Wspólnoty, które już 
teraz działają na tym polu zauważają 
potrzebę stworzenia diecezjalnego 
zespołu ds. nowej ewangelizacji – by 
przynajmniej raz w roku spotkać się, 
pomodlić, podejmować wspólne, 
konkretne działania w jedności modli-
twy. W ramach synodalnych prac 
członkowie Podkomisji zauważają 
także konieczność współpracy z in-
nymi Komisjami – ds. Katechezy 
i Wychowania Katolickiego, ds. Po-
sługi Charytatywnej oraz z Podkomi-
sją ds. Głoszenia Słowa Bożego. 

Na początku wspomnieliśmy o 
tym, że w najbliższym czasie także 
Komisję Główną czeka intensywny 
czas. Seria spotkań Komisji Głównej 
rozpoczęła się już w styczniu i potrwa 
mniej więcej do końca kwietnia. W 

II Synod Archidiecezji Katowickiej trwa 
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tym czasie wszystkie komisje i pod-
komisje tematyczne Synodu przed-
stawią wyniki swoich prac, które 
zawierać będą następujące kwestie: po 
pierwsze temat – czym, w ramach 
zainteresowań danej komisji, Synod 
powinien się zająć w następnych eta-
pach? Nad którymi obszarami trzeba 
się głębiej zastanowić? Kolejna kwe-
stia to propozycja konkretnych roz-
wiązań – duszpasterskich lub organi-

zacyjnych, a na koniec – uzasadnienie 
wyboru oraz proponowanej zmiany. 

Ostatnie spotkanie Komisji 
Głównej odbyło się 28 stycznia br. 
Były na nim rozważane kwestie, któ-
rymi zajmują się Komisje ds. Posługi 
Charytatywnej i ds. Kultury. 

Prośmy więc o światło Ducha 
Świętego w intencji pracy wszystkich 
komisji i podkomisji, przed którymi 

teraz ważne zadanie szukania prak-
tycznych rozwiązań, które przysłużą 
się do jeszcze lepszego głoszenia 
Ewangelii w naszej archidiecezji,  
a także w intencji Komisji Głównej – 
która już rozpoczęła intensywne pra-
ce! 

Sekretariat II Synodu Archi-
diecezji Katowickiej 

 
 

W bieżącym numerze skupimy si ę na wal-
ce z szatanem i zwyci ęstwach nad złym du-
chem jakie odnosił Jan Vianey posługuj ąc w 
sławetnym Ars, które stało si ę symbolem jego 
kapłaństwa i jego świętości. 

PROBOSZCZ  Z  ARS  I  SZATAN 
 

Dogmat wiary uczy nas, że szatan nie jest jakąś złudną 
marą, lecz istotą żyjącą, osobową. Co prawda, działanie jego 
w świecie jest ukryte, niekiedy wszakże z dopuszczenia 
Bożego ujawnia się i na zewnątrz. Złych ludzi szatan kusić 
nie potrzebuje, bo po pochyłości występków sami staczają 
się w płomienie wiecznego ognia; lecz bardzo usilnie kusi 
ciemny złoczyńca pracowników Bożych, ażeby udaremnić 
ich prace, zmierzające do zbudowania Królestwa Bożego na 
ziemi. 

Przez lat blisko trzydzieści pięć - od roku 1824 do 1858 
- święty Proboszcz z Ars doznawał zewnętrznej udręki ze 
strony złego ducha. Wysilał się szatan, aby mu obrzydzić 
modlitwę, surowość życia, trudy apostolskie; łudząc się, że 
w ten sposób zmusi go do porzucenia pracy duszpasterskiej. 
Lecz oszukał się wróg zbawienia, bo w walce tej sam został 
pokonany. Walki z szatanem - mówi Katarzyna Lassagne - 
przyczyniły się do ożywienia w ks. Vianney'u jeszcze więk-
szej miłości bliźniego i miłość tę uczyniły bardziej bezinte-
resowną!.. Takiego wyniku swych zachodów duch ciemno-
ści nigdy nie przewidywał. Piekielne napaści rozpoczęły się 
w czasie, gdy święty Proboszcz obmyśliwał plan domu 
Opatrzności, - to jest w zimie z r. 1824 na 1825. By zakłócić 
Słudze Bożemu spokój zewnętrzny, szatan rozpoczął swe 
działanie na razie od nieznacznych dokuczliwości. Np. każ-
dej nocy słyszał Proboszcz z Ars, że drą się firanki zawie-
szone przy jego łóżku. Sądząc że ma do czynienia ze szczu-
rami, postawił przy łóżku widły. Lecz daremnie się trudził, 
im bardziej bowiem potrząsał firanką, by spędzić z niej 
gryzonie, tym głośniej słychać było rozdzieranie firanek; ale 
gdy nazajutrz spodziewał się ujrzeć z nich same strzępy, ze 
zdziwieniem zobaczył, iż nic się firankom nie stało. To 
zjawisko trwało dość długi czas. 

Stwierdzamy, że Proboszcz z Ars na razie wcale nie 
myślał, że ma do czynienia z duchem ciemności. Nie był on 
łatwowierny; nigdy bezkrytycznie nie dawał wiary wyda-
rzeniom nadzwyczajnym; toteż kiedy w późniejszym czasie 

pod sąd jego oddano kilka wypadków opętania szatańskie-
go, za każdym razem zachował się z wielką roztropnością. 
Zapytałem go - opowiada ks. Dufour, misjonarz z Belley - 
co sądzić należy o pewnej osobie, która na widok kapłana 
lub krucyfiksu wpadała we wściekłość, odparł mi: jest tam 
trochę nerwów, trochę obłąkania i trochę opętania szatań-
skiego. Na pewno wiele tam działa grappin. 

Doktor Saunier, lekarz proboszcza z Ars, wyklucza u 
niego możliwość halucynacji; z drugiej zaś strony, ksiądz 
Vianney byl zbyt wielkim wrogiem wszelkiego kłamstwa, 
by wymyślać jakieś sztuczki. Tego samego przekonania był 
zresztą każdy, kto z nim przestawał. 

Po jakimś czasie, wśród ciszy nocnej rozpoczęły się 
uderzenia w drzwi plebanii i krzyki na podwórzu. W pierw-
szej chwili można było przypuszczać, że to złodzieje złako-
mili się na bogactwa kościelne, ofiarowane przez wicehra-
biego d'Ars i złożone w wielkiej skrzyni na strychu. Ksiądz 
Vianney śmiało zszedł na dół, lecz nic nie ujrzał. Następnej 
nocy wszakże bał się pozostać sam. Od dni kilku - opowiada 
Andrzej Verchere, silny dwudziestoośmioletni wieśniak, 
kołodziej miejscowy - słyszał ksiądz Vianney na plebanii 
niezwykłe hałasy. Pewnego wieczora przyszedł do mnie i 
rzekł: Nie wiem czy to złodzieje... Czy nie zechciałbyś 
przyjść na noc na plebanię? Bardzo chętnie, Księże Pro-
boszczu - odpowiedziałem - zaraz nabiję strzelbę. 

Gdy noc zapadła, udałem się na probostwo. Rozmawia-
łem z księdzem Proboszczem, grzejąc się przy kominku, do 
godziny dziesiątej. Idźmy spać - rzekł wreszcie Proboszcz. 
Odstąpił mi swój pokój, a sam udał się do sąsiedniego. Nie 
mogłem zasnąć. Około pierwszej po północy słyszę, że ktoś 
gwałtownie szarpnął klamką i zasuwką od drzwi wychodzą-
cych na podwórze. Jednocześnie słychać było uderzenie 
maczugi w te same drzwi, a na plebanii rozlegał się jakby 
huk grzmotu, czy turkot kilku wozów jadących razem. 
Schwyciłem strzelbę i rzuciłem się ku oknu. Otworzywszy 
je, wyjrzałem na dwór, ale nic nie zobaczyłem. Aż nagle 
dom począł drżeć i drżał tak przez jakiś kwadrans... a wraz z 
nim drżały moje nogi. Odczuwałem to później jeszcze przez 
tydzień cały. 

Skoro tylko rozpoczął się hałas, ksiądz Vianney zapalił 
lampę i zaraz przyszedł do mnie. - Słyszałeś? - zapytał. - 
Oczywiście słyszałem, skoro wstałem z łóżka i trzymam 
strzelbę - odrzekłem. Cała plebania drżała w posadach, 
jakby się ziemia trzęsła. - Czy boisz się? - zapytał jeszcze 

PPPProboszcz  z  AAAArs (29) 
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ksiądz Proboszcz. - Nie boję się - odrzekłem - lecz czuję, jak 
nogi uginają się pode mną. Chyba probostwo się zawali. - 
Jak ci się zdaje, co to jest? - Sądzę, że to diabeł. Skoro hałas 
ucichł, znów udaliśmy się na spoczynek. Następnego wie-
czora, ksiądz Proboszcz przybył ponownie prosić mię, bym 
z nim poszedł na plebanię. Lecz tym razem odrzekłem: - Za 
nic w świecie nie pójdę, księże proboszczu!... W jakiś czas 
później, opowiadając o tym wypadku w domu Opatrzności, 
ks. Vianney śmiał się serdecznie z przestrachu swego pierw-
szego stróża. - Biedny mój Verchere - rzekł do kierowniczek 
- drżał cały, choć miał strzelbę w ręku... Wobec odmowy ze 
strony kołodzieja, zwrócił się Proboszcz do wójta gminy, 
który posłał na probostwo swego syna Antoniego, rosłego, 
dwudziestosześcioletniego młodzieńca, dodając mu za towa-
rzysza broni młodszego odeń o dwa lata Jana Cotton'a, 
ogrodnika pałacowego z Ars. Przyszedłszy na plebanię po 
wieczornych pacierzach, młodzi ludzie spędzili tam około 
dwunastu dni. 

Nie słyszeliśmy żadnego hałasu - opowiada Jan Cotton. 
- Lecz inaczej rzecz się miała z księdzem Proboszczem, 
który spał w sąsiednim pokoju. Kilkakrotnie wołał na nas: 
Hej, dzieci, czy nie słyszycie? Ale za każdym razem odpo-
wiadaliśmy mu, że żaden hałas do uszu naszych nie docho-
dził. Raz tylko usłyszałem dźwięk, jakby kto ostrzem noża 
uderzał szybko w dzbanek. Zegarki nasze zawiesiliśmy przy 
lustrze w pokoju księdza. Dziwię się bardzo - rzekł ksiądz 
Proboszcz - że zegarki wasze nie są potłuczone. Kilku in-
nych młodych ludzi - w ich liczbie był także Edme Scipiot, 
oficjalista pałacowy w Ars - stanęło na warcie na dzwonni-
cy. I oni nie słyszeli żadnego podejrzanego hałasu, tylko - 
jak opowiada Magdalena Scipiot, córka Edma - jednej nocy 
widzieli ognisty snop spadający na plebanię. Skądże w rze-
czywistości pochodziły te tajemnicze hałasy? Choć zanie-
pokojony dziwnymi zjawiskami, lecz zawsze roztropny 
ksiądz Vianney, nie odważył się jeszcze wypowiedzieć 
swego zdania. 

Którejś zimowej nocy, gdy śnieg pokrywał ziemię, na 
podwórzu odezwały się niezwykłe krzyki. Zdawało się, że 
przybyła tam armia Austriaków, lub Kozaków, bo ze zmie-
szanych głosów dochodził dźwięk obcej mowy. Proboszcz z 
Ars otworzył drzwi... Na białej powierzchni śniegu, posre-
brzonej poświatą księżycową nie dojrzał żadnych śladów 
kroków ludzkich. Od tej chwili już nabrał przekonania, że 
nie były to głosy ludzkie; lecz jakiejś straszliwej zjawy 
piekielnej. A zresztą, czyż sam dreszcz lęku, którego do-
znawał, nie zdradzał dostatecznie obecności niesamowitej 
istoty? 

Uważałem, że był to szatan, gdyż doznawałem trwogi - 
zwierzał się święty w późniejszym czasie biskupowi Devie - 
a Pan Bóg ludzi nie straszy. Toteż rozumiejąc, iż widły i 
strzelba nic tu nie pomogą, odprawił swych stróżów i pozo-
stał sam na placu boju, bez żadnych innych środków obrony, 
prócz cierpliwości i modlitwy. 

Zagadywałem go nieraz - opowiadał spowiednik świę-
tego - w jaki sposób odpierał te napaści. I słyszałem taką 
odpowiedź: Zwracam się do Boga, czynię znak Krzyża i 
rzucam szatanowi kilka słów pogardliwych. Zauważyłem 
zresztą, że hałas bywa silniejszy i napaści liczniejsze wów-
czas, gdy nazajutrz ma przyjść jaki wielki grzesznik. Te 
spostrzeżenia były mu pociechą wśród bezsennych nocy. 

Z początku bałem się - zwierzał się jednemu ze swych 
szczerych przyjaciół i penitentów, księdzu Mermod - bo nie 
wiedziałem, co to wszystko znaczy, lecz teraz jestem z tego 

zadowolony. To dobry znak, że następnego dnia będzie 
znakomity połów. Szatan bardzo mię tej nocy niepokoił - 
mówił innym razem -  jutro na pewno będziemy mieli dużo 
gości...  Diablisko strasznie głupie, sam mi oznajmia przy-
bycie wielkich grzeszników...  Złości się, - tym lepiej! 

*** 
Nadszedł wreszcie czas nadludzkich wysiłków, kiedy 

ksiądz Vianney znaczniejszą część dnia spędzał w konfesjo-
nale. Choć wieczorem już upadał ze zmęczenia, nie kładł się 
jednak zanim nie przeczytał kilku stronic z Żywotów Świę-
tych. Potem... zadawszy sobie krwawe razy dyscypliną, 
kładł się na cienkim sienniku i usiłował zasnąć. Gdy wresz-
cie już sen począł go ogarniać, nagle zrywał się, zaalarmo-
wany przez dzikie krzyki, ponure nawoływania i straszliwe 
uderzenia. 

Można było mniemać, że młot kowalski rozbija drzwi 
od plebanii. I natychmiast, choć nie ruszyła się żadna za-
suwka, Proboszcz z Ars z przerażeniem spostrzegał przy 
sobie szatana... Choć go nie proszę, by wszedł - mawiał 
święty, na wpół z uśmiechem, na wpół z przykrością - on 
mimo to wchodzi! Rozpoczynał się zgiełk. Zły duch, acz-
kolwiek niewidzialny, niemniej jednak hałaśliwy i gwałtow-
ny, wywracał krzesła i przesuwał większe meble w pokoju. 
Krzyczał przy tym przerażającym głosem: Vianney, Vian-
ney!... Zjadaczu trufli!... Ha, jeszcześ nie umarł! Nie wywi-
niesz mi się!... Albo też naśladując głosy zwierząt - pomruk 
niedźwiedzia, lub wycie psa - rzucał się na firanki i potrzą-
sał nimi z wściekłością. 

Innym razem szatan naśladował odgłos uderzania 
młotka przy wbijaniu gwoździ w podłogę, lub przy obijaniu 
beczki żelaznymi obręczami; albo bębnił po stole, po ko-
minku, po dzbanku z wodą; lub też śpiewał tak przeraźliwie, 
że ksiądz Proboszcz mówił ze śmiechem do swego otocze-
nia: Mój grappin ma bardzo brzydki głos!  Kilkakrotnie 
doznawał ksiądz Vianney uczucia, jakby czyjaś ręka prze-
sunęła mu się po twarzy, lub jakby przebiegały po nim 
szczury. Pewnej nocy, usłyszawszy w pokoju brzęczenie 
pszczół, mniemając, iż są to rzeczywiście pszczoły, święty 
wstał, zapalił świecę i zamierzał otworzyć okno, aby owady 
wypędzić. Lecz przy świetle zobaczył, że pszczół w pokoju 
nie było. Innym razem, zły duch snać próbował zrzucić 
sługę Bożego z łóżka, bo począł silnie ciągnąć spod niego 
siennik, lecz gdy ks. Vianney przeżegnał się, wszystko uci-
chło. 

Raz wieczorem, zaledwie święty Proboszcz ułożył się 
do snu, odczuł, że jego twarde łoże stało się dziwnie mięk-
kie i że zwolna w miękkości tej, niby w puchu, zaczyna 
pogrążać się coraz bardziej. Jednocześnie jakiś głos szyder-
czy zawołał: No no, dalej, dalej!... dodając przy tym słowa 
mające na celu pobudzenie świętego do zmysłowości. Prze-
rażony ksiądz Vianney przeżegnał się - i napaść piekielna 
ustała. 

Pomysłowy w swych ponurych figlach, duch ciemności 
zdawał się dwoić i troić po całej plebanii. Po pokoju poczęły 
fruwać wstrętne nietoperze, dotykając skrzydłami belek i 
czepiając się firanek od łóżka. Na strychu słychać było go-
dzinami ustawiczny i drażniący tupot, jakby stada owiec; 
nad jadalnią brykał i wierzgał koń, który chwilami jakby 
wznosił się do samego sufitu, aby potem, ze szczękiem 
czterech podków, spadać na kamienną posadzkę. Te piekiel-
ne błazeństwa męczyły biednego Proboszcza z Ars, lecz go 
nie pokonały. Mimo ciężkich, bezsennych nocy, gdy zegar 
na dzwonnicy wybijał północ, ksiądz Vianney już myślał o 
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penitentach. Zrywał się szybko i schodził do kościoła. Lecz 
z jakimże wysiłkiem to czynił!... 

Gdyśmy się zbierały na śpiew - opowiada jedna z para-
fianek - Proboszcz często przychodził do nas dla zachęty. 
Widząc, że jest bardzo blady, zapytywałyśmy go o zdrowie. 
- Nic mi nie jest - odpowiadał - tylko bies tak mi dokuczał 
tej nocy, że wcale nie spałem. 

Któregoś dnia - opowiada pewien misjonarz z Pont d'-
Ain - ksiądz Proboszcz, ustępując mi grzecznie kroku na 
schodach w swym domu, rzekł: Czy wiesz, mój kochany, 
wczoraj miałem innego towarzysza, który także wchodził 
przede mną na górę. Był to... bies. Wchodził tak ciężko, że 
można by przypuszczać, iż bies nosi buty!... 

Pewnego grudniowego poranku 1826 r., na długo jesz-
cze przed świtem, udał się Proboszcz z Ars pieszo w drogę 
do Saint Trivier sur Moignans, gdzie miał głosić jubile-
uszowe nauki rekolekcyjne. Idąc odmawiał koronkę. Nagle 
w powietrzu dokoła niego poczęły unosić się jakieś złowro-
gie światła, jakby paliła się cała atmosfera; nawet krzewy z 
obu stron drogi zdały się stać w płomieniach. Oczywiście, 
była to sztuczka szatana, który przewidując pomyślne wyni-
ki, jakie wydać miała w duszach praca księdza Vianney'a, 
postępował za nim krok w krok, i owym gorejącym fluidem, 
co go pożera, starał się Sługę Bożego przerazić i zniechęcić. 

*** 
Proboszcz z Ars, który zawsze pokrywał milczeniem 

wszystko, co mogło ściągnąć nań pochwały ludzkie, chętnie 
jednak, nawet w kościele podczas katechizacji, opowiadał o 
figlach, jakie mu płatał zły duch. Wiedziano, że ksiądz 
Vianney nie był zdolny do kłamstwa i że mimo niesłychanej 
pracy, zachowywał całkowite panowanie nad sobą, więc 
słowom jego wierzono. 

Jednakże jest rzeczą pożądaną, aby i inne osoby mogły 
zaświadczyć o owych niesamowitych przygodach świętego 
z Ars. Ksiądz Raymond, który przez osiem lat był jego wi-
kariuszem, i ksiądz Toccanier, który takież obowiązki pełnił 
przez lat sześć, nie słyszeli nigdy żadnych niezwykłych 
hałasów. Proszę posłuchać, grappin znów się odzywa - mó-
wił niekiedy ksiądz Vianney do ks. Raymonda. Lecz próżno 
ksiądz wikary nadstawiał uszu: nigdy nic nie słyszał. 

Dlaczegóż więc Proboszcz z Ars zazwyczaj sam tylko 
słyszał piekielną wrzawę? Sądzić należy, iż dlatego, że 
udręka ze strony szatana przede wszystkim jego miała na 
celu. Wszakże w wyjątkowych wypadkach również i inne 
osoby, prawdziwie wiarygodne, mogły stwierdzić z własne-
go doświadczenia napastowanie wroga. Około roku 1820, 
ksiądz Vianney przeniósł z kościoła na plebanię starożytny 
obraz, przedstawiający Zwiastowanie N. M. P. Obraz ten 
wisiał na skręcie schodów. Otóż szatan zawziął się na ten 
czysty wizerunek i stale pokrywał go brudami, tak, że aż 
musiano obraz usunąć z dawnego miejsca. Wiele osób - 
pisze ksiądz Monnin - było świadkami tych wstrętnych 
zniewag, a przynajmniej zauważyć mogło widoczne ich 
ślady. Ksiądz Renard twierdzi, że widział obraz ten niego-
dziwie splugawiony, do tego stopnia, iż twarzy Matki Bo-
skiej niepodobna było rozpoznać. Małgorzata Vianney, owa 
Gosia z lat dziecięcych, przychodziła od czasu do czasu w 
odwiedziny do swego świętego brata. Pewnego razu, gdy 
nocowała na probostwie, usłyszała, jak Proboszcz przed 
godziną pierwszą wyszedł ze swego pokoju, aby udać się do 
kościoła. W kilka chwil później - opowiada sama - powstał 
koło mego łóżka przeraźliwy hałas, jak gdyby pięciu lub 

sześciu ludzi z całej siły uderzało w stół, czy szafę... Prze-
straszyłam się. Wstałam, znalazłam dość odwagi, by zapalić 
lampę, i ujrzałam, że wszystko znajdowało się w najlepszym 
porządku. - Śniło mi się może - pomyślałam. Znów tedy 
położyłam się, lecz zaledwie znalazłam się w łóżku, gdy na 
nowo powstał ten sam hałas. Tym razem ogarnął mię jesz-
cze większy lęk. Ubrałam się pośpiesznie i pobiegłam do 
kościoła. Gdy brat mój powrócił na plebanię, opowiedzia-
łam mu, co się działo. - Niepotrzebnie bałaś się, moje dziec-
ko - rzekł. - To ten głupi grappin. Tobie nic on szkodzić nie 
może. Wszystko, co czyni, dla mnie jest przeznaczone. 
Niekiedy chwyta mię za nogi i ciągnie po pokoju, bo złości 
się na mnie, że nawracam dusze do Pana Boga. Panna Maria 
Ricotier z Gleize, w okolicy Lyonu, która osiadła w Ars w 
roku 1832, słyszała w swym mieszkaniu jakieś szmery, 
wychodzące z plebanii. Jednego razu, gdy hałas byt większy 
niż zwykle, udała się zaraz z rana do księdza Vianney'a, by 
go zapytać co to było. - Ja także słyszałem hałasy - odrzekł. 
To pewnie jacyś grzesznicy skierowują swe kroki do Ars. 

Fabrykant wyrobów gipsowych z Montmerle, nazwi-
skiem Amiel, mówił kiedyś do właściciela gospody Fran-
ciszka Pertinand: Nie pojmuję, jak można nocować na tej 
plebanii, gdzie dzieją się takie przerażające rzeczy. Spędzi-
łem tam kilka nocy wówczas, gdym robił posągi dla księdza 
Vianney'a i mam tego dosyć!. 

Ks. Dionizy Chaland z Bouligneux, podówczas młody 
słuchacz filozofii, przybył w roku 1838 do Ars, aby się 
wyspowiadać u ks. Vianney'a. Święty nasz wyjątkowo przy-
jął go w swym pokoju. Gdy ukląkłem na jego klęczniku - 
opowiada ks. Chaland - nagle, w połowie mojej spowiedzi, 
w całym pokoju powstało ogólne poruszenie; klęcznik pode 
mną zachwiał się, podobnie jak i inne sprzęty. Zerwałem się 
przerażony, lecz ks. Vianney powstrzymał mię, kładąc mi 
dłoń na ramieniu. To nic - rzekł - to tylko szatan. Przy koń-
cu tej spowiedzi ksiądz Vianney zadecydował o mojej przy-
szłości: Powinieneś zostać księdzem - powiedział. Nie mo-
głem ochłonąć z przerażenia, i wyznać muszę, żem już wię-
cej do spowiedzi do Proboszcza z Ars nie poszedł. Ten sam 
ks. Dionizy Chaland dziesięć lat przedtem był pensjonarzem 
nauczyciela w Ars. Niekiedy wieczorami, gdy ciekawość 
brała górę nad strachem, chłopiec szedł z kolegami pod 
drzwi plebanii, by posłuchać, co tam diabeł wyprawia. W 
takich okolicznościach, zwykle o zmroku, dzieci te więcej 
niż dwadzieścia razy słyszały jak w plebanii ktoś gardło-
wym głosem wołał: Vianney, Vianney!. W roku 1842 udał 
się do Proboszcza z Ars, z prośbą o poradę w trudnym poło-
żeniu niejaki Napoly, wachmistrz żandarmerii z Messimy. 
Przybywszy do wsi bardzo późnym wieczorem, czekał przy 
drzwiach plebanii, gdy nagle wśród ciszy usłyszał przeraża-
jące i po kilkakroć powtarzane wołanie. W pokoju świętego 
zabłysło słabe światełko, i wkrótce nadszedł on sam, kieru-
jąc się światłem latarki. - Księże Proboszczu, co się tu dzie-
je? Chyba jakiś napad?- zapytał szybko zacny żandarm. - 
Jestem gotów do obrony. - E, to nic, mój przyjacielu, to 
tylko bies. To rzekłszy, ujął Napoly'ego za rękę, która, jak 
zauważył, drżała i dodał: - Chodź ze mną, mój przyjacielu. - 
I zaprowadził swego przygodnego obrońcę do zakrystii, 
gdzie - jak mówi Brat Atanazy - wszystko niezawodnie za-
kończyło się doskonale. Dowiedziałem się potem, że czło-
wiek ten został dobrym chrześcijaninem, chociaż - według 
słów Proboszcza - był nie bardzo odważnym żandarmem. 
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W marcu 1852 roku siostra Klotylda, młoda zakonnica 
ze zgromadzenia Dzieciątka Jezus - ze świata Joanna Coiffet 
z Leigneux - udała się do Ars z zamiarem wyspowiadania 
się u świętego kapłana. Cały dzień upłynął jej na oczekiwa-
niu. Gdy nastał wieczór, zakonnica zmuszona była, jak i 
wiele innych penitentek, schronić się w przylegającym do 
dzwonnicy przedsionku. Około godziny wpół do drugiej w 
nocy, ksiądz Vianney otwiera drzwi. Osoby czekające rzu-
cają się ku nim. Lecz święty, obróciwszy się nagle, wskazu-
je palcem na tę nieznaną zakonnicę, która nieśmiało pozo-
stała w najciemniejszym kącie, i rzecze: - Pozwólcie przyjść 
temu dziecku. Zaledwie Klotylda weszła za nim do nawy 
kościelnej, gdy dały się słyszeć jakieś dziwne hałasy, jakby 
kłótnie rozgniewanych ludzi. To nic - szepnął  

ks. Vianney do ucha biednej siostrze, drżącej ze strachu - to 
szatan takie harce wyprawia. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 

 

Członkowie Mi ędzynaro-
dowego Stowarzyszenia 
Equipes Notre-Dame przez 
dwa lata po Kongresie rozwa-
żają temat formacyjny 
identyczny na całym świecie. 
To wyraz jedno ści ruchu,  
a zarazem powszechno ści 
Kościoła Chrystusowego.  

Małżonkowie na całym świecie 
borykają się z tymi samymi problema-
mi, by osiągnąć cel małżeństwa jakim 
jest jedność małżonków na wzór 
Boskich Osób. Żyjemy w różnych 
kulturch, uwarunkowaniach społecz-
nych, ale tworzymy jeden Kościół. 
Bóg ma jeden plan dla pary ludzkiej. 
Pragnie jej błogosławić, udzielać łaski 
sakramentu małżeństwa, by mogli 
stawać się jednością. Jednak jak 
często bywa w życiu, jest pewien 
haczyk - para małżeńska będąc w 
łasce uświęcającej (w przyjaźni z 
Bogiem) musi o tę łaskę sakramentu 
małżeństwa poprosić. Musi zaprosić 
Jezusa do swojego małżeństwa. I tu 
jest trudność każdej pary ludzkiej, 
trudność odmieniana na tysiące 
sposobów. (tu nie czas, aby je wymie-
niać). 

Małżonkowie zgromadzeni w 
ekipach – ruchu, tylko i wyłącznie 
formacyjnego – czynią w tym roku 

formacyjnym refleksję na temat 
“Odważyc się żyć Ewangelią, przyjąć 
bliźniego i troszczyć się o niego” i 
czynią to w aspekcie małżonka jako 
bliźniego.  

Refleksja ta jest jednym z ele-
mentów naszej formacji. To niesamo-
wite jak wiele możemy się o sobie 
dowiedzieć rzeczy pozwalających 
nam budować jedność małżeńską, 
jedność - przez jednych tak wymarzo-
ną, a przez innych tak lekceważoną. 
Tym innym nie pomożemy, ale tym 
którzy chcą, którzy noszą głęboko w 
sercu marzenie o jedności małżeńskiej 
– możemy. Charyzmat ruchu, jego 
pedagogika nakierowana jest na 
zaangażowanie się małżonków w 
poszukiwanie Jezusa w swoim życiu. 
Czasami te poszukiwania są bardzo 
długie, gdyż Bóg chowa się przed 
tymi, którzy Go kuszą, ale ukazuje się 
tym, którzy Go szukają.  

Na łamach tej gazetki już nie raz 
zapraszliśmy młodych małżonków do 
wejścia na tę drogę poszukiwań (i oni 
wchodzą), ale ani razu nie zwraca-
liśmy się do małżonków już dojrza-
łych, takich których dzieci już doros-
ły, może już nawet opuściły ich dom, 
zamieszkały ze swoimi rodzinami, 
może wyjechały za granicę, małżon-
ków, którzy chcą razem pięknie się 
zestarzeć, przygotować się na odejście 

do domu Ojca. Kochani, małżonkami 
jesteśmy zawsze, na każdym etapie 
naszego wspólnego życia, sakrament 
jest dozgonny i to jest w nim piękne. 
“Ślubuję ci miość ... i to, że nie 
opuszczę cię aż do śmierci”.    

Dziękując Bogu za lata formacji, 
doświadczając jej dobra zwracamy się 
do Was ze słowem zachęty, by dodać 
Wam odwagi do wejścia na drogę 
formacji małżeńskiej w ruchu ducho-
wości małżeńskiej Equipes Notre-
Dame, by chciało się zaśpiewać 
“Jesteśmy piękni Twoim pięknem 
Panie”.  

Bernadeta i Piotr  
 

Zapraszamy mał żonków na 
rekolekcje do Kokoszyc  

w dniach od 4 - 6 kwietnia br. 

Temat: “Reguła życia 
małżeństwa 

chrześcijańskiego”. 

Zgłoszenia na adres e-mail: 

      rekolekcje@end.win.pl 

lub telefonicznie pod nr: 

             602-694-598 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

„Jedynym źródłem miłości małżeńskiej jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny w sakramencie małżeństwa. 
Tak wielki jest ten sakrament! I małżonkowie mogą być pewni, że wraz z nim otrzymują siłę płynącą od Boga 

oraz łaskę, która będzie im towarzyszyła przez całe życie; tę rękojmię daje im wiara. Oby nigdy nie zaprzestali 
czerpać z tego źródła, które wytryska z nich samych.” 

Jan Paweł II  
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Historia kultu Naj świętszego 
Serca Pana Jezusa 

Kult Serca Jezusowego 
wywodzi si ę z czasów śre-
dniowiecza; począ tkowo miał 
charakter prywatny, z cza-
sem ogarn ął szerokie rzesze 
społecze ństwa. Mistyka śre-
dniowiecza ł ączyła kult Serca 
Jezusowego w bardzo ży-
wym nabo żeństwem do Naj-
świętszej Rany boku Jezusa, 
w której odnaleziono Serce 
Boże. Dopełnieniem tej ta-
jemnicy wiary były objawie-
nia św. Faustyny i głoszenie 
prawdy o Bo żym miłosier-
dziu. 

Wielu świętych i błogosławio-
nych wyróżniało się w swym życiu 
szczególnym nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa, w którym znaleźli dla 
siebie źródło szczególnej radości i 
uświęcenia. Jednak główna zasługa 
w rozpowszechnieniu kultu Serca 
Jezusowego przypada skromnej za-
konnicy, wizytce, św. Małgorzacie 
Marii Alacoque (1647-1690). Żyła 
ona w zupełnym ukryciu w klasztorze 
w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 
roku podczas prywatnego objawienia 
Małgorzata dopuszczona została do 
tego, by spoczęła na Sercu Jezuso-
wym. Pan Jezus pokazując jej swoje 
Serce pełne ognia, rzekł do niej: Moje 
Boskie Serce tak płonie miłością ku 
ludziom, że nie może dłużej utrzymać 
tych płomieni gorejących, zamknię-
tych w moim łonie. Ono pragnie roz-
lać je za twoim pośrednictwem i pra-
gnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi 
skarbami. Następnie Jezus wziął serce 
Małgorzaty i umieścił je symbolicznie 
w swoim Sercu, a potem już przemie-
nione i jaśniejące oddał Małgorzacie. 
Usłyszała pocieszające słowa: Dotąd 
nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj 
daję ci inne imię - umiłowanej uczen-
nicy mojego Serca. 

Drugie objawienie miało miejsce 
na początku roku 1674. Pan Jezus po-
nownie objawił Małgorzacie swoje 
Serce i wymienił dobrodziejstwa i 
łaski, jakie przyrzeka jego czcicielom. 

„To nabożeństwo - pisze św. Małgo-
rzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego 
miłości i będzie dla ludzi jedynym 
ratunkiem w ostatnich czasach”. 
Wśród różnych form czci Pan Jezus 
zażądał czci także wizerunków swo-
jego Serca. 

W tym samym roku 1674 miało 
miejsce trzecie z wielkich objawień. 
W czasie wystawienia Najświętszego 
Sakramentu ukazał się Małgorzacie 
Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze 
stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi 
jak słońce”. Pan Jezus ponownie od-
słonił swoją pierś i pokazał swoje 
Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby 
w zamian za niewdzięczność, jaka 
spotyka Jego Serce i Jego miłość, 
okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze 
pobożne wynagradzały temuż Sercu 
zranionemu grzechami i niewdzięcz-
nością ludzką. Zażądał, aby w duchu 
wynagrodzenia w każdą noc przed 
pierwszym piątkiem miesiąca odby-
wała się godzinna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu (tzw. godzina świę-
ta) oraz aby Komunia święta 
w pierwsze piątki miesiąca była ofia-
rowana w celu wynagrodzenia Bo-
skiemu Sercu za grzechy i oziębłość 
ludzką. 

Wreszcie w piątek po oktawie 
Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, 
nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. 
Kiedy Małgorzata klęczała przed 
tabernakulum w czasie nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu, ukazał się 
jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i 
powiedział: Oto Serce, które tak bar-
dzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło 
niczego aż do zupełnego wyniszczenia 
się dla okazania im miłości, a w za-
mian za to doznaje od większości ludzi 
tylko gorzkiej niewdzięczności, 
wzgardy, nieuszanowania, lekceważe-
nia, oziębłości i świętokradztw, jakie 
oddają mu w tym Sakramencie Miło-
ści. Lecz najbardziej boli Mnie to, że 
w podobny sposób obchodzą się ze 
Mną serca służbie mojej szczególnie 
poświęcone. Dlatego żądam, aby 
pierwszy piątek po oktawie Bożego 
Ciała był odtąd poświęcony jako 
osobne święto ku czci mojego Serca i 
na wynagrodzenie Mi przez Komunię i 
inne praktyki pobożne zniewag, jakich 
doznaję. W zamian za to obiecuję ci, 

że Serce moje wyleje hojne łaski na 
tych wszystkich, którzy w ten sposób 
oddadzą Mu cześć lub przyczynią się 
do jej rozszerzenia. 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie 
Alacoque dwanaście obietnic, doty-
czących czcicieli Jego Serca: 
1. Dam im łaski, potrzebne w ich 

stanie.  
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.  
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.  
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, 

a szczególnie w godzinę śmierci.  
5. Będę im błogosławił w ich przed-

sięwzięciach.  
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu 
źródło i ocean miłosierdzia.  

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do 

doskonałości.  
9. Będę błogosławił domom, w któ-

rych wizerunek Serca mojego bę-
dzie czczony.  

10. Osoby, które będą to nabożeństwo 
rozszerzały, będą miały imię swo-
je wypisane w Sercu moim.  

11. Dam kapłanom dar wzruszania 
serc nawet najzatwardzialszych.  

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca 
mojego przyrzekam tym wszyst-
kim, którzy będą komunikować w 
pierwsze piątki miesiąca przez 
dziewięć miesięcy z rzędu w in-
tencji wynagrodzenia, że miłość 
moja udzieli łaskę pokuty, iż nie 
umrą w mojej niełasce, ani bez 
Sakramentów świętych, a Serce 
moje będzie im pewną ucieczką w 
ostatniej godzinie życia.  

Stolica Apostolska dopiero po 
ścisłych i dokładnych badaniach ze-
zwoliła na obchodzenie święta, jak i 
na cześć wizerunków Jezusowego 
Serca w formach dzisiaj powszechnie 
przyjętych. Po raz drugi Kościół po-
średnio zatwierdził objawienia, dane 
św. Małgorzacie Marii Alacoque, 
kiedy po surowym procesie wyniósł ją 
do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja 
odbyła się w roku 1864, a kanonizacja 
w roku 1920. Pierwszym z papieży, 
który zatwierdził nabożeństwo do 
Serca Pana Jezusa a także święto dla 
niektórych diecezji i zakonów, był 
Klemens XIII. Uczynił to w roku 
1765 - a więc prawie w sto lat po 
wspomnianych objawieniach. Decy-

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj 
się nad nami! 
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dującym jednak w tej sprawie stał się 
memoriał biskupów polskich wysłany 
do tego papieża w 1765 roku. Memo-
riał podaje najpierw historyczny prze-
gląd kultu, a następnie uzasadnia 
bardzo głęboko godziwość i pożytki 
płynące z tego nabożeństwa. Papież 
Pius IX w roku 1856 rozszerzył świę-
to Serca Pana Jezusa na cały Kościół. 
Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał 
Sercu Jezusowemu w opiekę cały 
Kościół i rodzaj ludzki. 

Martyna Pope 

Przy pisaniu artykułu korzysta-
łam z materiałów zamieszczonych w 
serwisie www.opoka.org.pl oraz 
www.brewiarz.pl 

W kolejnym numerze: O nabo-
żeństwach ku czci Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa 

p 
12 marca przypadaj ą 

urodziny ks. wikarego Marka 
Siedlaczka. 

 
Z  tej okazji składam y  

Solen izantow i serdeczne  

życzenia B ożego błogosław ień-

stw a i op iek i, zdrow ia oraz w ielu  

pow odów  do radości.  

N iech  N ajśw iętsze Serce Jezusa 

z lew a nieustannie zdroje  

w szelk ich  Ł ask, potrzebnych  

u  progu posługi kapłańsk iej. 

Ks. Marek Siedlaczek  

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

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w środę 12 marca o godz. 
17.00. 

 
Zapraszamy 
do modlitwy 

w Jego  
intencji. 

Na styczniowym spotkaniu 
Grupa Teologiczna zaj ęła si ę 
rozwa żaniem kolejnej encykliki 
Jana Pawła II Evangelium Vitae  – 
encyklika o warto ści i nienaru-
szalno ści życia ludzkiego , któr ą 
papie ż ogłosił 25 marca 1995r.  

Na początku pisze, że człowiek 
jest powołany do życia, ma być płodny 
i rozmnażać się, by czynić sobie ziemię 
poddaną, ma być panem własnego 
życia, gdyż jest ono najwyższą warto-
ścią, którą daje nam Bóg. Dalej Jan 
Paweł II pisze, że życie ludzkie jest 
święte, ponieważ od samego początku 
domaga się działania Boga  i zawsze 
jest zależne od Niego. Bóg jest panem 
życia i śmierci i tylko on może decy-
dować o jego początku, przebiegu i 
końcu. Według papieża, Bóg sam bę-
dzie sędzią każdego pogwałcenia V 
przykazania –  nie zabijaj! Opisuje 
wszystkie nakazy i zakazy, które narzu-
ca to przykazanie, grzechy, które godzą 
w świętość życia, czyli zabójstwo, 
samobójstwo, aborcja, eutanazja. Są to 
winy szczególnie ciężkie.  

Papież pisze o okrutnej zbrodni, 
jaką jest przerywanie ciąży, czyli abor-
cja. Ojciec Święty twierdzi, że świa-
domość tego zła zaciera się stopniowo 
w sumieniach wielu ludzi. Często coraz 
silniejsza staje się pokusa eutanazji, 
czyli zawładnięcia śmiercią poprzez 
spowodowanie jej przed czasem i ła-
godne zakończenie życia, gdyż niektó-
rzy uważają, że życie nieodwracalnie 
upośledzone nie ma już żadnej warto-
ści. W rzeczywistości wydaje się to 
logiczne i humanitarne, przy głębszej 
analizie okazuje się absurdalne i nie-
ludzkie; jest formą fałszywej litości nad 
drugim człowiekiem. Jan Paweł II 
oddzielił zjawisko eutanazji od rezy-
gnacji z uporczywej terapii – takie 
zaprzestanie, gdy nie ma większych 
szans na wrócenie pełni życia chorego, 
nie można nazwać eutanazją, jest ono 
dopuszczalne. Autor potępia również 
wszelką formę samobójstwa, jest ono 
aktem głęboko niemoralnym, ponieważ 
oznacza odrzucenie miłości do samego 
siebie. Papież potępia tu wszystkich, 
którzy popierają i pomagają w samo-
bójstwie. W świetle współczesnej nauki 
Kościoła samobójcy mogą osiągnąć 
zbawienie, jeżeli samobójstwo jest 
wynikiem działania diabła, silnego 

stresu czy depresji lub innego zaburze-
nia czynności psychicznych. 

Papież stwierdza że życie ludzkie 
jest dziś narażone na niespotykane w 
historii niebezpieczeństwa a zagrożenia 
życia są nawet przez ludzi zaprogra-
mowane w sposób naukowy i systema-
tyczny. Świat współczesny stoi w rze-
czywistości wobec obiektywnego spi-
sku przeciw życiu. Różne instytucje 
międzynarodowe, koncerny przemy-
słowe, a nawet rządy poszczególnych 
państw zajmują się programowaniem i 
planowaniem prawdziwych kampanii 
na rzecz upowszechnienia antykoncep-
cji, sterylizacji, aborcji i eutanazji. 
Ojciec Święty podkreśla, że również 
środki społecznego przekazu biorą 
udział w tym spisku przeciw życiu, 
ponieważ utwierdzają w opinii publicz-
nej przekonanie, że stosowanie anty-
koncepcji, sterylizacji, aborcji, a nawet 
eutanazji jest przejawem postępu i 
zdobyczą wolności. Życie ludzkie nale-
ży wyłącznie do Boga; kto podnosi rękę 
na życie człowieka, podnosi niejako 
rękę na samego Boga.  

Autor, rozwijając myśli II Soboru 
Watykańskiego, podkreśla, że tylko 
Bóg dawca życia i śmierci może decy-
dować o chwili odejścia z tego świata. 
Papież stwierdził, że absolutna wartość 
i świętość życia, jest niezależnie od 
jego stanu. Obrona i promocja życia - 
pisze Papież - nie są niczyim monopo-
lem, ale zadaniem i odpowiedzialnością 
wszystkich. Obowiązkiem chrześcija-
nina jest umiejętność pogodzenia prawa 
naturalnego i stanowionego. 

Jesteśmy wezwani, aby kochać i 
szanować życie każdego człowieka 
oraz dążyć wytrwale i z odwagą do 
tego, by w naszej epoce, w której mno-
żą się coraz liczniejsze oznaki śmierci, 
zapanowała wreszcie nowa kultura 
życia, owoc kultury prawdy i miłości.  

Przesłanie obrony życia i budowa-
nia cywilizacji miłości, które jest za-
warte w encyklice „Evangelium vitae” 
papież kieruje do wszystkich ludzi, a 
szczególnie do chrześcijan, ponieważ 
prawda o świętości i nienaruszalności 
życia ludzkiego wynika z Objawienia 
Bożego.  

Evangelium vitae uznawana jest za 
jedną z najważniejszych encyklik Jana 
Pawła II.  

Bernadeta P.  
 

Grupa  teologiczna 

Urodziny  
ks. Marka 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Chrzty św. 144 134 130 124 131 

I Komunia św. 102 
(5 wcz) 

89 
(11 wcz) 

97 
(8 wcz) 

98 
(4 wcz) 

128 
(9 wcz) 

Bierzmowanie 147 141 166 155 125 

Śluby 81 86 47 64 47 

Odwiedziny 
chorych 847 845 983 923 890 

Sakrament 
chorych 85 92 178 125 175 

Rozdzielone 
Komunie św. 

180 000 190 000 170 000 170 000 170 000 

Pogrzeby 91 95 97 108 99 

Obecno ść na 
Eucharystii 

ok.  
4 500 

ok.  
4 150 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

Dzieci nale żące do kółka 
misyjnego w Szkole Podsta-
wowej nr 20 w Rybniku-
Gotartowicach ju ż po raz drugi 
włączyły si ę w ideę Kol ędowa-
nia Misyjnego.   

Kolędnicy misyjni to dzieci z Pa-
pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
(PDMD), które pomagają swoim rówie-
śnikom w krajach misyjnych. W tym 
roku pomoc ta przeznaczona jest dla 
dzieci z Republiki Konga i Demokra-
tycznej Republiki Konga, gdzie PDMD 
dofinansowuje działalność ośrodków, 
domów, przedszkoli, szkół oraz pro-
gramów ochrony życia dla dzieci ubo-
gich, odrzuconych, osieroconych lub 
okaleczonych. Dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. Tomasz 
Atłas, podkreślił, że codzienna rzeczy-
wistość kongijskich dzieci jest nace-
chowana wieloma problemami, a głów-
nym są toczące się wojny i lokalne 
konflikty zbrojne. „Nie ma tam pokoju, 
wiele dzieci po to, żeby pomóc rodzi-
com w utrzymaniu musi pracować. 
Praca, którą wykonują jest podejmowa-
na za wcześnie, jest zbyt ciężka, nie-
bezpieczna, jak choćby praca w kopal-
niach.” - mówił ks. Atłas. Pomocą mi-
sjonarzy w obu państwach kongijskich 
objętych jest ponad 100 tyś. dzieci.  

Kolędujące dzieci odwiedziły ro-
dziny Gotartowic głosząc Dobrą Nowi-
nę o narodzeniu Zbawiciela. Przedsta-
wiły krótką scenkę, śpiewały kolędy, 
dzieliły się swoją wiarą i radością, 
zachęcając do troski o potrzebujące 
dzieci w Kongo. We wszystkich do-
mach, które odwiedziliśmy byliśmy 
bardzo serdecznie przyjmowani, dzieci 
były zapraszane na poczęstunek przy-
gotowany przez gospodarzy, częstowa-
ne słodyczami i...zapraszane na przy-
szły rok. Rodziny, które nas przyjęły 
okazały wielkie serce dla sprawy misji. 
Zebraliśmy ofiarę w wysokości 1225 
zł., która została wpłacona na rachu-
nek misyjny Archidiecezji Katowickiej. 
Wszystkim, którzy nas przyjęli i złożyli 
ofiary dla dzieci z Konga składamy 
serdeczne  BÓG ZAPŁAĆ! 

Barbara Sojka 
 
 
 
 
 

Statystyka parafialna 
za rok 2013 

Kolędnicy 
 misyjni 2013 

„ Cały więc Kościół ma charakter misyjny i ewangelizacyjny, albowiem mi-
syjność stanowi stały element jego istnienia. Być chrześcijaninem znaczy być 
misjonarzem - apostołem. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść 
innym! (…) Dlatego dzisiaj świat potrzebuje wielu apostołów, zwłaszcza 

młodych i odważnych. Wam właśnie, ludziom młodym, przypada na tym polu 
szczególne zadanie świadczenia o wierze i głoszenia Ewangelii Chrystusa - 
Drogi, Prawdy i Życia - w trzecim milenium chrześcijaństwa, w którym win-

niście budować nową cywilizację miłości, sprawiedliwości i pokoju.” 
Jan Paweł II 

wykorzystano materiały ze stron: 
www.missio.org.pl, www.ekai.pl,                                                       
www.opoka.org.pl 
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1. Stajer Alojzy  83 lata 
2. Piskorz Dorota 50 lat 
3. Nikel Alojzy 78 lat 
4. Juśkowiak Anna 87 lat 
5. Rduch Roman 78 lat 
6. Żadka Elżbieta 88 lat 
7. Maciączyk Elżbieta 93 lata 
8. Szulik Irena 73 lata 
9. Stylska Wanda 62 lata 
10. Mura Berta 93 lata 
11. Dyba Tadeusz 72 lata 
12. Dronszczyk Marian 76 lat 
13. Babilas Wanda 59 lat 
14. Kalbarz Jan 62 lata 
15. Adamska Anna 80 lat 
16. Zniszczoł Helena 83 lata 
17. Frąckiewicz Mieczysław 56 lat 
18. Gołębiowska Jadwiga 89 lat 
19. Kurasz Marian 59 lat 
20. Korduła Ludwik 84 lata 
21. Szewczyk Ryszard 64 lata 
22. Zimnol Maria 66 lat 
23. Zimończyk Teresa 79 lat 
24. Filec Bonifacy 76 lat 
25. Różańska Gertruda 85 lat 
26. Zniszczoł Gertruda 79 lat 
27. Majewski Jerzy 74 lata 
28. Woryna Anna 78 lat 
29. Gorzyński Józef 79 lat 
30. Trzebunia Jan                       noworodek 
31. Pełka Andrzej 58 lat 
32. Pomykoł Bolesław 81 lat 
33. Buciuto Piotr 50 lat 
34. Marcisz Dorota 84 lata 
35. Sobik Paweł 71 lat 
36. Oslislok Alojzy 73 lata 
37. Oleś Helena 83 lata 
38. Hartman Stefan 73 lata 
39. Klamet Aniela 90 lat 
40. Hudek Adam 16 lat 
41. Boda Bronisław 77 lat 
42. Michalak Nikodem                 noworodek 
43. Piecha Krystyna 57 lat 
44. Oleś Krystyna 54 lata 
45. Karwot Katarzyna 17 lat 
46. Reginek Jerzy 75 lat 
47. Winter Bogusław 93 lata 
48. Dąbrowski Piotr 33 lata 

49. Pajdo Marian 80 lat 
50. Joński Lucjan 77 lat 
51. Szymańska Adela 77 lat 
52. Kwaśniewski Andrzej 58 lat 
53. Adamczyk Zbigniew 75 lat 
54. Kania Danuta 62 lata 
55. Różańska Alina 61 lat 
56. Gonsior Alojzy 60 lat 
57. Niesporek Józef 73 lata 
58. Musioł Gertruda 81 lat 
59. Jańczyk Jerzy 85 lat 
60. Głusiec Małgorzata 70 lat 
61. Karwot Jadwiga 89 lat 
62. Fronczyk Henryk 57 lat 
63. Tkocz Erwin 91 lat 
64. Kosmulski Sławomir 53 lata 
65. Hartman Maria 70 lat 
66. Konsek Otylia 87 lat 
67. Szymura Maria 73 lata 
68. Zdziebłowski Bronisław 56 lat 
69. Szala Marian 49 lat 
70. Owczarek Ewa 50 lat 
71. Kruczykowski Józef 76 lat 
72. Wieczorek Bogusława 76 lat 
73. Babkiewicz Walenty 62 lata 
74. Jeżewska Zofia 94 lata 
75. Ochojska Łucja 93 lata 
76. Rączka Stanisław 78 lat 
77. Oleś Paweł 71 lat 
78. Klepek Alojzy 78 lat 
79. Kikosicki Arkadiusz 29 lat 
80. Kuczera Ignacy 72 lata 
81. Pleszewski Roman 52 lata 
82. Pawliczek Jan 59 lat 
83. Potyrcha Henryk 62 lata 
84. Górniak Janusz 49 lat 
85. Niesłańczyk Walenty 68 lat 
86. Duda Małgorzata 69 lat 
87. Oleś Aniela 84 lata 
88. Młynarczyk Mirosław 55 lat 
89. Grzybowski Piotr 40 lat 
90. Wojtyczka Róża 85 lat 
91. Stasiak Franciszek 91 lat 
92. Skiba Roman 78 lat 
93. Kopiec Ludwik 74 lata 
94. Kucharski Edward 54 lata 
95. Niesłańczyk Róża 88 lat 
96. Mokrzycka Adela 76 lat 
97. Oleś Jan 60 lat 
98. Musiolik Roman 56 lat 
99. Aniela Szostek 84 lata 
 

Odeszli do Pana  
w roku 2013 
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Zawsze była skromn ą 

kobiet ą. Urodziła si ę na Ślą-
sku w 1929 roku. Jako dziec-
ko prze żyła II wojn ę świato-
wą, chodziła do niemieckiej 
szkoły i w moim dzieci ństwie 
mówiła z ojcem po niemiec-
ku, kiedy chciała aby śmy tzn. 
dzieci, których miała trójk ę 
nie rozumieli co chciała do 
ojca powiedzie ć. Tak jak 
większość śląskich kobiet 
zawsze była bardzo pracowi-
ta.  

Dbała o to, by nigdy niczego nie 
brakowało w domu rodzinnym. Pra-
cowała ciężko na roli, najpierw u 
gospodarzy, którym trzeba było obra-
biać pole, a potem na swoim gospo-
darstwie. Potrafiła zawsze być po-
mocna dla innych i kiedy trzeba było 
zawsze chętnie innym pomagała. 
Pamiętam mamę, jak ze śmietany 
zebranej z mleka od krowy, którą 
zawsze mieliśmy „działała” masło, a 
ja wypijałem maślankę z kawałkami 

masła. To ona nauczyła mnie smażyć 
z masła smaczne krówki i jeść chleb 
podrobiony do mleka. Od początku 
troszczyła się o moje religijne wy-
chowanie. To Ona budziła mnie na 
ministrancką służbę. Przekazała mi 
serce pełne dobroci i miłości do bliź-
niego. Całe kapłańskie życie towarzy-
szył mi Jej różaniec i codzienna mo-
dlitwa. Była członkinią Żywego Ró-
żańca. W swojej parafii N.S.P.J. w 
Rybniku  Boguszowicach  była zaan-
gażowana w zespole charytatywnym i 
niejednokrotnie jeździła z dziećmi na 
kolonie charytatywne przygotowując 
smaczne posiłki. Z wielką radością 
zamieszkała na nowej plebanii św. 
Brata Alberta w Jastrzębiu i była z 
nami blisko 8 lat. Cieszyła się blisko-
ścią nowego kościoła, uczestniczyła 
codziennie w Eucharystii, przyjmując 
Chrystusa do swojego serca. Jej ulu-
bionym miejscem była ławeczka 
przed plebanią gdzie niejednokrotnie 
rozmawiała z niejedną parafianką. Pan 
Bóg pozwolił jej pielgrzymować  w 
tym ziemskim życiu przez 84 lata. 
Dane Jej było zobaczyć Ziemię Świę-

tą, sanktuaria maryjne Europy oraz 
Rzym z Watykanem, gdzie modliła 
się przy grobie błogosławionego Jana 
Pawła II. 31 grudnia 2013 r. nad ra-
nem Jej serce przestało bić. „Przybyli 
anieli i zabrali Anielę na zielone pa-
stwiska”. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. 

  syn,  ks. proboszcz 
Andrzej Szostek 

Dziękuję Wszystkim za modlitwę  
w intencji Mamy, za udział w po-
grzebie, za zamówione Msze św. 

Bóg zapłać! 

„Można odejść na zawsze a być blisko, 

Bo nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

 

20 stycznia 2014 roku – prze żywszy 86 lat 
odszedł do Pana na radosne spotkanie ze 
swoim Stwórc ą i Zbawicielem – nasz ojciec, 
dziadek i pradziadek Jan Korduła. 

Urodził się 28 stycznia 1927 roku w Jankowicach Ryb-
nickich, jako syn Antoniego i Gertrudy zd. Herok. Pochodził 
z rodziny wielodzietnej (miał jeszcze pięcioro braci). Od 
najmłodszych lat był związany z Bogiem i Kościołem. Od 
swoich rodziców przyjął wiarę w Boga i cześć do Matki 
Bożej – w dzieciństwie był ministrantem, a w wieku mło-
dzieńczym należał do Sodalicji Mariańskiej (był jej sekreta-
rzem). 

Z żoną Różą przeżył 52 lata w sakramentalnym mał-
żeństwie. Razem budowali Domowy Kościół – rodzinę –
opartą na prostej, ale mocnej wierze: codziennej modlitwie, 
częstej komunii świętej i życiu według przykazań Bożych. 
W takiej atmosferze wychowywali swoich trzech synów, z 
których dwóch założyło rodziny i kontynuują wzorce wy-
niesione z domu rodzinnego, a jeden został kapłanem i jest 
proboszczem w niedalekim Kamieniu. 

Od 36 lat codziennie wraz z żoną Różą odmawiał Ró-
żaniec i liturgię godzin według brewiarza franciszkańskiego 
(ponad 30 lat należał do Franciszkańskiego Zakonu Świec-
kich). Od samego początku istnienia chóru Cor Jesu był jej 
aktywnym członkiem. Dopóki siły i zdrowie mu pozwalało 
uczestniczył w codziennej Mszy świętej. 

Żył parafią – cieszył się z jej rozwoju i coraz piękniej-
szą świątynią. Cztery zegary na wieży kościelnej są dziełem 
Jana i jego brata Tadeusza, którzy z pomocą kilku parafian 
zawiesili je pod koniec lat pięćdziesiątych na wieży. 

W ostatnich latach zmagał się z rozmaitymi chorobami, 
co ostatecznie przykuło go do łóżka w grudniu 2013 roku. 
Odszedł do Pana zaopatrzony przez syna kapłana świętymi 
sakramentami.  

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej za Dar 
wspaniałego życia naszego ojca, dziadka, przyjaciela, kolegi 
i dobrego człowieka. 

Niech odpoczywa w Panu po trudach życia codzienne-
go. Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie! 

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, 

Lecz po to, by żyć inaczej.” 

 

Synowie: Ksi ądz Jerzy, 
Damian i Marek z rodzinami   

 
 

Moja kochana Mama 
śp. Aniela Szostek (1929 – 2013) 

 

Śp. Jan Korduła (1927 – 2013) – wspomnienie 
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„Im wi ęcej dajesz, tym więcej ci zostaje. 
Jeśli będziesz czerpać w źródle prawdziwym, 
im więcej wydobędziesz wody, 
tym obficiej będziesz płynąć. 
I zapach świątecznego wosku 
jest ten sam dla wszystkich. 
Jeśli ktoś drugi będzie się nim cieszył, 
tym więcej go zostanie dla ciebie.” 
   (Antonine de Saint-Exupery) 

 
Tradycyjnie już jak co roku 20 grudnia Zespół Charyta-

tywny przygotował wigilijkę dla 60 bezdomnych, którzy 
przez cały rok korzystają z gorących posiłków w naszej 
parafialnej ochronce Św. Mikołaja. Dzięki bezinteresownej 
pomocy naszych przyjaciół na świąteczny stół podano zupę 
pieczarkową, opiekańca z ziemniakami, kołacz i kawę. 

Sprezentowano im również paczki żywnościowe. 
Przy świątecznym stole nasi goście modlili się, łamali 

opłatkiem, składali sobie życzenia i wspólnie kolędowali. 
Cieszyli się, że dzięki ludziom dobrego serca „są takie 
chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś 
obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą pociesze-
niem… jak dobrze, że jesteś…”  (M. Stolarska) 

 
Miejmy otwarte serca i przyjazną dłoń dla ludzi zagu-

bionych, potrzebujących pomocy, bo jak mówi Ewangelia 
Św. Łukasza: „lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubo-
gich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczę-
śliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpła-
tę, bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedli-
wych”.  

      E.Ż. 
 

Prawie rok temu mogłem 
zacząć realizowa ć swoje ma-
rzenie z dzieci ństwa - chcia-
łem by ć harcerzem. Stało si ę 
tak, kiedy doł ączyłem nie 
tylko jako druh, ale i kapelan 
44 Rudzkiej Dru żyny Harcer-
skiej "RAPS" w mojej pierw-
szej parafii.  

Od tego momentu razem z druh-
ną drużynową Agatą i przybocznymi 
Patrycją oraz Justyną, zajmujemy się 
prawie trzydziestką harcerzy młod-
szych. Minął dopiero rok, a już wiąże 
się z nim wiele wspomnień i pięknych 
chwil.  

Kiedy przyszedł czas ferii pomy-
ślałem, żeby odwiedzić swój rodzinny 
dom i tak w dniach 24-26 stycznia z 
całą naszą drużyną zawitaliśmy w 

Boguszowicach, gdzie swój pobyt 
rozpoczęliśmy od zwiadu. Harcerze 
mieli za zadanie dowiedzieć się tego, 
jak wygląda życie w lokalnej społecz-
ności: kto jest proboszczem parafii, a 
kto radnym; ilu jest tutaj mieszkań-
ców, czy działają tu jakieś harcerskie 
drużyny itd. Odwiedziliśmy także 
nasze probostwo, gdzie choć na 
chwilkę mogliśmy rozgrzać zziębnięte 
dłonie.  

Drugi dzień był równie ciekawy. 
Zawitaliśmy w centrum Rybnika, 
obserwując rynek i okolice z dachu 
centrum handlowego "FOCUS", spo-
tkaliśmy się z miejscową drużyną 
harcerską, gdzie przy rozpalonym 
kominku mogliśmy się wzajemnie 
poznać. Widzieliśmy spektakl ognio-
wy w wykonaniu bractwa "Spaleni" i 
rozegraliśmy towarzyski mecz piłkar-
ski na sali SP 16 chłopcy vs. dziew-

czyny. Dzień pełen wrażeń zakończy-
liśmy obejrzeniem filmu i modlitwą, 
po której wszyscy padli ze zmęczenia 
"jak muchy". 

Nasz pobyt w Boguszowicach 
zakończyliśmy w niedzielę podczas 
Mszy Świętej, gdzie dziękowaliśmy 
Panu Bogu za ten wspólny czas, szko-
da, że taki krótki. Nie zapomnimy 
tych odwiedzin, bo to, co dobre trwa 
w naszych sercach na zawsze.  

Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali nam swoje życzliwe serce i 
upiększyli wyjazd.  

CZUWAJ! 

ks. Sebastian 
Mandrysz 

 
 

   

„…To właśnie tego wieczoru,                                                                                                                                           
od bardzo wielu wieków,                                                                                                                                                   
pod dachem tkliwej kolędy                                                                                                                                            
Bóg rodzi się w człowieku…” 

To fragment życzeń, które złożyły mieszkańcom Gotar-
towic Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer oraz Prze-
wodnicząca Rady Dzielnicy Mirela Szutka podczas spotka-
nia noworocznego. Spotkanie odbyło się 7 stycznia 2014 r.  
w Szkole Podstawowej nr 20. 

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: 
radni Rady Miasta Jan Mura i Leszek Kuśka, Dyrektor SP 
20 Lucjan Rugor, Przewodnicząca KGW Zofia Kamer, 
Prezes Koła Emerytów Jan Zimończyk. Występami arty-
stycznymi uroczystość uświetnili uczniowie z SP 20 pod 
przewodnictwem pani Wiesławy Hulim oraz członkinie 
KGW. Tradycyjnie uczestnicy spotkania mogli kolędować 
przy akompaniamencie gitary i organów. Dla wszystkich 
przygotowano słodycze, a także ciepły poczęstunek. 

Wiesława Hulim 

Wigilia w „Ochronce” 

Goście z Rudy Śląskiej 

Spotkanie Noworoczne w Gotartowicach 
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Słowo „Sanktuarium” wywodzi si ę z łaci-
ny i oznacza miejsce święte o szczególnym 
znaczeniu kultowym – zwykle budowl ę sakral-
ną lub jej najwa żniejszą  część. Pierwszym 
polskim o środkiem kultu chrze ścijańskiego, 
do którego pielgrzymowano, stał si ę gnie ź-
nieński grób św. Wojciecha – pierwszego pa-
trona Polski.  

W sanktuariach działy się sprawy niełatwe do zrozu-
mienia – nawrócenia, uzdrowienia, cudowne odnalezienia, 
nieoczekiwane spotkania. Pielgrzymowanie do sanktuariów 
daje też sposobność pogłębienia wiary i jest wyrazem tęsk-
noty za wartościami duchowymi. Życie religijne naszej 
parafii między innymi związane jest również z pielgrzymo-
waniem.  

Program pielgrzymek w roku 2014: 

I. 28 kwietnia – poniedziałek 
1. OLKUSZ – Bazylika św. Andrzeja Apostoła 
2. OJCÓW – kaplica na wodzie – Msza św. 
3. OJCÓW – GRODZISKO – Sanktuarium Błogo-

sławionej Salomei – Msza św. 
II.  19 maja – poniedziałek 

1. MSZANA DOLNA – kościół p.w. św. Michała 
Archanioła – Msza św. 

2. WADOWICE  

III.  23 – 24 czerwca – poniedziałek – wtorek 
1. BRZESKO – parafia p.w. NMP Matki Kościoła i 
św. Jakuba Apostoła 

2. WOJNICZ – kościół p.w. św. Leonarda – Msza 
św., Droga Krzyżowa 

3. ZAKLICZYN – Diecezja Tarnowska – parafia 
p.w. św. Idziego Opata 

4. JAMNA – Sanktuarium MB Niezawodnej Na-
dziei 
ROŻNÓW – nocleg, obiadokolacja, śniadanie 

5. CZCHÓW – Diecezja Tarnowska – kościół p.w. 
Narodzenia NMP – Msza św. 

6. TYMOWA – kościół p.w. św. Mikołaja 
7. NOWY WIŚNICZ – parafia p.w. Wniebowzięcia 

NMP 
IV. 8 września – poniedziałek 

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra 
2. CZĘSTOCHOWA – Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zaprasza-
my do pielgrzymowania z grupą „Pielgrzym”. Spo-
tkania stacjonarne grupy „Pielgrzym” odbywają się 
raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 

ZAPRASZAMY!!! 

Stanisław Dr ąszczyk 

Jak co roku Grupa Pielgrzym spotkała si ę 
na probostwie, aby podzieli ć się Opłatkiem  
i zło żyć sobie życzenia. Tegoroczne spotkanie 
odbyło si ę 10 stycznia.  

Najważniejszym punktem tego dnia była jednak Eucha-
rystia, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Później 
przeszliśmy do salki na probostwo, gdzie siedząc przy 
wspólnym stole śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy i co 
najważniejsze, złożyli śmy sobie najszczersze życzenia, 
płynące wprost z naszych serc z okazji minionych Świąt i na 
Nowy 2014 rok. Każdy z nas życzył drugiemu człowiekowi 
wszystkiego co najlepsze, dużo Łask Bożych i Darów Du-
cha Świętego. Na zakończenie opiekun ks. Marek Siedla-
czek udzielił nam Błogosławieństwa Bożego.  

Chcieliśmy wraz z uczestnikami Grupy Pielgrzym po-
dzielić się również z parafianami życzeniami pomimo, że 
już dużo czasu minęło - ale lepiej późno niż wcale... 

 
Gdy Opłatek bielusieńki, 
Weźmiesz w swoje dłonie. 
Pomyśl w wieczór uroczysty, 
Choć przez chwilę o mnie. 
Bo choć jestem dziś od Ciebie,  
Kilometrów wiele. 
Tym Opłatkiem bielusieńkim, 
Też się z Tobą dzielę. 
 
        Wszystkiego co dobre na ten nowy 2014 rok, dużo 
Łask Bożych i Darów Ducha Świętego 

 Życzy Grupa Pielgrzym!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2014 r. 

 

Spotkanie opłatkowe grupy „Pielgrzym” 

„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może 
zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań. Wraz z psalmistą może w nich wyśpiewać swój głód 
i pragnienie Boga: «Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, 
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, (...) łaska Twoja lepsza jest od 
życia» (Ps 63 [62], 2-4).” 

Jan Paweł II  
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Św. Anna jest patronk ą 
szczęś liwego mał żeństwa i 
dzieci ństwa, matek, wdów, 
kobiet oczekuj ących dziecka, 
gospody ń, górników, tkaczy, 
tokarzy, stolarzy artystycz-
nych, młynarzy, kramarzy, 
żeglarzy, krawców, koronka-
rzy, słu żących; jest wzywana 
w modlitwie o deszcz, o po-
praw ę pogody, o znalezienie 
rzeczy zgubionych. Na wize-
runkach czę sto przedstawia-
na jest z ksi ążką - symbolem 
nauki. 

Istniało wiele bractw pod we-
zwaniem św. Anny. W Polsce najbar-
dziej znane powstało za panowania 
Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. 
Skupiało się ono na walce z reforma-
cją, pijaństwem i występkiem. Przyj-
mowano do niego wyłącznie osoby 
cieszące się nienaganną opinią. Do 
jego członków należeli np. kanclerz 
Jan Zamojski i król Zygmunt III Wa-
za. 

O świętej Annie, matce Maryi, 

nie zachowało się zbyt wiele informa-
cji. Ewangelie o niej milczą, nieco 
miejsca poświęcają jej jedynie apo-
kryfy: Ewangelia Jakuba, Ewangelia 
Pseudo-Mateusza i Księga Narodzenia 
Maryi. Dowiadujemy się z nich, że 
św. Anna pochodziła z Betlejem, z 
rodziny kapłańskiej. Została żoną 

Joachima. Małżonkowie długo nie 
mieli dzieci; dopiero 40-dniowy post i 
modlitwy Joachima na pustyni spo-
wodowały, że urodziła im się córka, 
której nadali imię Miriam – radosna 
pani. Gdy dziewczynka ukończyła 
trzy lata, rodzice oddali ja na wycho-
wanie do świątyni. 

Kult św. Anny zaczął rozprze-
strzeniać się najpierw na wschodzie - 
już w 550 roku powstał w Konstanty-
nopolu klasztor pod jej wezwaniem. 
W Europie pierwszy jej poświęcony 
klasztor został założony w roku 701. 
W Polsce największy ośrodek jej 
kultu znajduje się na Śląsku Opol-
skim, na Górze św. Anny. 

Najstarsze wyobrażenia matki 
Maryi pochodzą z VIII w. Dwa naj-
bardziej znane sposoby jej przedsta-
wienia to tzw. Św. Anna Samotrzecia 
- w towarzystwie Maryi i Dzieciątka 
Jezus, oraz matka nauczająca córkę. 
Wspomnienie św. Anny i św. Joachi-
ma obchodzi się 26 lipca. 

  Mateusz Lach 
 

W toku gorączkowych przygotowań do Uroczystości 
Narodzenia Pańskiego młodzież naszej parafii spotkała się, 
aby przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i po-
śpiewać kolędy. Z zaproszenia skorzystali byli i obecni 
członkowie oazy młodzieżowej. Spotkanie miało miejsce na 
probostwie 23 grudnia o godz. 18.00. Najpierw wszyscy 
udaliśmy się na plac przed kościołem, gdyż młodzież przy-
gotowała przedstawienie pt. „Poszukiwanie Jezusa”. Przed 
samym wejściem do kościoła czekał na nas pasterz, który 
oznajmił nam, że jest posłańcem wysłanym z nieba i chce 
nam wskazać miejsce, gdzie przebywa Jezus. Stamtąd po-
szliśmy na ogród i tam spotkaliśmy Maryję wraz z Dzieciąt-
kiem Jezus. Tam spotkaliśmy po raz kolejny  Boga w na-
szym życiu, o czym nam oznajmiła Maryja. Pytała, czy 
wiem jak zobaczyć Jezusa? Każdy miał na polecenie Maryi 
przybliżyć się do żłóbka i przejrzeć się w lustrze, by do-
strzec, że Chrystus jest obecny w każdym z nas. Od Maryi 
poszliśmy do Anioła, który nas skierował do salki na dalszą 
część spotkania opłatkowego. Była modlitwa na początek, 
pobłogosławienie opłatków, czytanie fragmentu z Pisma 
Świętego o narodzeniu Jezusa. Potem życzenia, śpiew kolęd 
i zawiązanie wspólnoty przy stole. Dziękuję wszystkim bez 
wyjątku za organizację, modlitwę i radosną atmosferę.  

    ks. Marek Siedlaczek 

Najstarszy mieszkaniec Gotartowic  
23 stycznia 2014 roku uko ńczył 103 lata.  

Choć od niedawna na wózku lecz w bardzo dobrej 
kondycji, pan Alojzy Frelich uczestniczył we Mszy św. 
odprawianej w jego intencji w kościele pod wezwaniem  
Św. Wawrzyńca. Oprócz wielu życzeń ze strony rodziny i 
bliskich, najstarszy mieszkaniec otrzymał gratulacje  
Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, Wojewody Śląskiego 
Zygmunta Łukaszczyka, Prezydenta Miasta Rybnika Adama 
Fudalego, Ks. Proboszcza Bronisława Matyska.  

Do życzeń dołączyli również i odwiedzili pana Alojze-
go w domu: radny Rady Miasta pan Leszek Kuśka oraz 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gotartowice pani Urszu-
la Stajer. Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosfe-
rze wspomnień rodzinnych i zawodowych. A podczas 
wzniesienia toastu za zdrowie pana Alojzego śpiewano: 200 
lat, 200 lat niech żyje, żyje nam ! 

Wiesława Hulim 
 
 

 
 

Święci na każdy dzień – św. Anna 

Opłatek Oazowiczów 103 lata pana  
Alojzego Frelicha 
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Dnia 11 stycznia br. przed godzin ą 14.oo 
ulic ą Małachowskiego pod ążali gromadnie 
ludzie w podeszłym wieku. Wszyscy udawali 
się do sali w miejscowej szkole na przyj ęcie 
przygotowane przez Zarzą d Dzielnicy Bogu-
szowice Stare. To dwudzieste z kolei spotka-
nie w gronie seniorów odbyło si ę w dzień 
piękny i słoneczny, ciepły jak na stycze ń.  

Tym razem zaproszono 350 seniorów po siedemdzie-
siątym piątym roku życia i prawie 200 osób czujących się na 
siłach skorzystało z zaproszenia. Sala była wypełniona po 
brzegi. Podobnie jak w latach ubiegłych przy stole prezy-
dialnym zasiedli jako goście dyrektorzy miejscowych szkół 
- pani Teresa Uchyła z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 6, pani Grażyna Adamczyk z Zespołu Szkół Specjalnych  
nr 6, pan Krzysztof Zaik z Gimnazjum nr 7, pan Cezary 
Kaczmarczyk - dyr. Domu Kultury. Swoją obecnością za-
szczycili seniorów także radni miasta Rybnika – pani Anna 
Gruszka i pan Łukasz Kłosek. 

Na początku spotkania wszyscy wysłuchali powitania 
organizatora Michała Węgierskiego, przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy jak również życzeń zastępcy prezydenta 
Miasta Rybnika, pana Michała Śmigielskiego oraz ks. infu-
łata Rudolfa Broma, błogosławiącego podany posiłek. 
Wszyscy zapamiętali jego słowa wypowiedziane pod adre-
sem niepełnosprawnego obecnie prezydenta Miasta Fudale-
go: Nieważne są nogi, które nie chcą chodzić, ale głowa, 
która jest sprawna. 

Ujmującym zwyczajem na tych biesiadach jest uhono-
rowanie osób obchodzących w dniu spotkania swoje urodzi-
ny lub ważne jubileusze przez złożenie im życzeń i wspólne 
odśpiewanie „Sto lat…”. W tym roku spotkało to panią 
Ludgardę Szatkową, obchodzącą 83 urodziny. Swoje 80. 
urodziny obchodziła 13 stycznia Helena Szewczyk z Ra-
szowca, a 16 października 2013 roku stu lat dożyła pani 
Teresa Merta. W ubiegłym roku diamentowe gody obcho-
dził Alfred Kula z Małżonką.  

Co skłania seniorów, by przybyć na to spotkanie.  
Z pewnością smaczny, świąteczny obiad śląski z pomarań-
czowym sokiem lub piwem do popijania oraz kawa z pysz-
nym ciastkiem. Wszystko to zasługa niestrudzonych pań 
kucharek, podane przez uczennice ubrane w stroje ludowe. 
To prawda, ale niepełna. Stary człowiek poza domownikami 
ma ograniczone możliwości kontaktowania się na co dzień z 
innymi. A jest ciekawy świata, tego najbliższego, chce wie-
dzieć, jak poruszają się i wyglądają jego rówieśnicy, kole-
dzy z pracy. W ich twarzy widzi swoje odbicie. Upewnia 
się, że nie tylko jemu pogłębiają się bruzdy na twarzy, nie 
tylko sam łysieje, garbi się, musi używać okularów, nie 
tylko sam używa laski. To go podnosi na duchu, bo uzmy-
sławia sobie, że nie starzeje się sam. A jak spotyka osoby 
starsze od siebie, ma nadzieję, że też jeszcze pożyje na tym 
świecie. 

Uczestnik spotkania przy osobie siedzącej obok może 
się pochwalić o swoich wnukach i prawnukach albo pożalić 
się na różne problemy. Po prostu ma okazję porozmawiać 
sobie jak równy z równym, poznać kogoś bliżej. Tematów 
do rozmów nie brakowało. Seniorzy, trochę przygłusi, mó-

wili dość głośno, by być słyszanym. We względnej ciszy 
wszyscy zebrani wysłuchali inscenizacji o czerwonym kap-
turku przedstawionej w naszej gwarze przez przedszkola-
ków, a także wierszyków – odliczanek, jakich używali przed 
zabawami sami seniorzy, będąc w ich wieku, jak również 
występów dzieci starszych. Seniorom przygrywał zespół 
wokalno-muzyczny Gama, szlagierami znanymi seniorom z 
ich młodości. Zespół pięknie grał i śpiewał, tylko zbyt gło-
śno, bez dłuższych przerw, co utrudniało rozmowy. Sala ma 
ten mankament, że brak na niej dobrej akustyki i sceny, 
dlatego  większość obecnych nie miała kontaktu wzrokowe-
go z wykonawcami ciekawego repertuaru. Wszystko nie 
odbywało się na sali widowiskowej, ale na szkolnej sali 
gimnastycznej i stąd te kłopoty mimo najlepszych chęci 
organizatorów.  

A głównym organizatorem od początku jest Jan Mura, 
obecnie radny Miasta Rybnika i przewodniczący Rady 
Dzielnicy Boguszowic Starych. Z nostalgią wspomina setki 
ludzi w podeszłym wieku, którzy uczestniczyli w takich 
spotkaniach, a odeszli już na zawsze. Dzięki jego staraniom 
seniorzy w Boguszowicach cieszą się nadal tą wspaniałą 
imprezą, za to tą drogą składamy mu serdeczne podzięko-
wania. 

Wzorem lat ubiegłych, po spotkaniu w szkole więk-
szość seniorów udała się na Mszę św. do kościoła, by po-
dziękować Bogu za jeszcze jeden przeżyty rok. 
 

Helena Białecka 

Kolejne spotkanie Seniorów w Boguszowicach 

AKCJA KATOLICKA 
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

zaprasza na konferencję pt. 

„DOK ĄD ZMIERZA 
EUROPA?” 

dnia 22 lutego 2014 r. 
w sali parafialnej przy parafii p.w.  
św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Katowicach, ul. Mikołowska 32 

W programie wykłady: 

ks. dr hab. Antoniego Bartoszka – dziekana 
Wydziału Teologicznego UŚ:  „Ideologia 
gender jako wyzwanie dla rodzin i 
społeczeństwa”  
oraz dr Jana Olbrychta – deputowanego do Par-
lamentu Europejskiego: „Unia Europejska 
wobec wartości chrześcijańskich” . 

Rozpoczęcie Mszą św. o godz.10.oo. 
Wstęp wolny. Zapraszamy! 
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To pierwszy taki gabinet na tere-
nie archidiecezji katowickiej. Nazywa 
się „Naturalnie” i mieści się przy 
ulicy Żorskiej 267 w Rybniku (mię-
dzy rondem „z rybkami” a centrum 
miasta). Oprócz ginekologa Katarzy-
ny Wilgus-Kubicy przyjmują tu psy-
cholog, mediator rodzinny, doradcy 
życia rodzinnego i nauczyciele natu-
ralnego planowania rodziny. „Natu-
ralnie” ma też propozycję dla małżon-
ków, którzy bezskutecznie starają się 
o poczęcie dziecka, a nie chcą korzy-
stać z metod nieetycznych, takich jak 
in vitro. Z gabinetem współpracuje 
bowiem Michał Godziek, instruktor 
modelu Creightona związanego z 
naprotechnologią. To metoda leczenia 
niepłodności, która jest w pełni zgod-
na z nauką Kościoła. 

Twórcy tego gabinetu - Katarzy-

na i Jarosław Cieciurowie - działają w 
Domowym Kościele, czyli oazie ro-
dzin. Niedawno dowiedzieli się od 
księdza Jarosława Ogrodniczaka z 
Ruchu Światło-Życie, że idea tworze-
nia takich poradni specjalistycznych 
już przed 40 laty została zapisana w 
uchwałach I Synodu Diecezji Kato-
wickiej. - Więc zdążyliśmy przed 
zakończeniem II Synodu Archidiece-
zji Katowickiej... - mówi J. Cieciura. 

Wielu ginekologów obawia się, 
że jeśli przestaną przepisywać anty-
koncepcję, stracą większość pacjentek 
i będą mieli trudności z utrzymaniem 
się. Czy to obawy uzasadnione? Przy-
kład rybnickiego gabinetu pokazuje, 
że - wbrew pozorom - nie. Zaintere-
sowanie tym gabinetem wydaje się 
duże, a telefon do jego rejestracji, jak 
na razie, wciąż dzwoni. 

- To gabinet, w którym katolik 
może się czuć bezpiecznie. Tu pa-
cjentce nie zostaną przepisane np. 
środki antykoncepcyjne - podkreśla 
ks. Ogrodniczak. A państwo Cieciu-
rowie dodają, że przy Żorskiej 267 
można znaleźć pomoc dotyczącą 
zdrowia ciała, duszy i relacji w rodzi-
nie. 

Od 4 lutego ginekolog przyj-
muje tutaj w każdy wtorek w go-
dzinach 9-17. W najbliższym czasie 
zostanie wprowadzony jeszcze ko-
lejny dzień przyj ęć. Rejestracja 
odbywa się pod numerem telefonu: 
607 917 195. 

Przemysław Kucharczak 

przedruk ze strony: 
www.katowice.gosc.pl 

 

Dekanalny przegl ąd kol ęd i pastorałek 
"Zaśpiewajmy Jezuskowi" zorganizowała 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Świerklanach. Odbył si ę on  
17 stycznia 2014 r., a wzi ęli w nim udział 
uczniowie ze szkół podstawowych.  

Konkurs był nie tylko okazją do zaprezentowania zdol-
ności wokalnych, ale także kolejną chwilą zadumy nad ta-
jemnicą Bożego Narodzenia. Celem przeglądu było propa-
gowanie śpiewu kolęd i pastorałek. Patronat na przeglądem 
objęli: abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, parafia 
pw. św. Anny w Świerklanach i Urząd Gminy w Świerkla-
nach.  

Z radością informujemy, że Leon Strzelecki (z klasy Ia 
SP16) zdobył I miejsce w kategorii klas I-III, natomiast 
Michał Wieczorek (z klasy VIc  SP16) zdobył III miejsce w 
kategorii klas IV-VI. Podczas gali konkursu nagrody wrę-
czał sam Arcybiskup Wiktor Skworc. Całość uświetnił kon-
cert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I 
i II stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku pod dyrekcją 
Romany Kuczery.  

Dyrekcja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 

 
 
 

Tradycyjnie w Święto Objawienia Pa ńskie-
go w Parku Św. Wawrzy ńca odbył si ę Koncert 
Kol ęd, w którym wyst ąpili uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 16. Tym razem laureaci 
szkolnego konkursu kol ęd zaprosili do wspól-
nego śpiewu swoje rodze ństwo.  

Koncert rozpoczęła grupa przedszkolna p.Hani, która 
kolędą "Dzisiaj w Betlejem" zaprosiła wszystkich do wspól-
nego śpiewu. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspaniałe 
przygotowanie kolęd, naszym absolwentom: Alicji, Oli, 
Mateuszowi, Maćkowi, Piotrkowi i Filipowi za przyjęcie 
zaproszenia. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku w kolę-
dowaniu wzięły udział całe rodziny. 

Dziękujemy harcerzom za pomoc i organizację, to 
zwłaszcza dzięki nim impreza ta miała miejsce. 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 

Dekanalny Konkurs Kolęd  
i Pastorałek „Zaśpiewajmy 

Jezuskowi” 

Gabinet ginekologiczny bez antykoncepcji został otwarty w Rybniku. 
 

„Naturalnie” już działa 
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Koncert kolęd w parku  
Św. Wawrzyńca 
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Święty urodził si ę 20 
grudnia 1576 r. w Skoczowie, 
w ówczesnym ksi ęstwie cie-
szyńskim znajduj ącym si ę 
pod władz ą Czech, w pi ęknej 
okolicy, u źródeł Wisły. Uro-
dził si ę w czasie wielkich 
niepokojów w Ko ściele spo-
wodowanych przez Marcina 
Lutra, który zapoczą tkował w 
1517 r. reform ę Kościoła. 
Skutkowało to wielkim roz-
łamem w Ko ściele i wybu-
chem wojny trwaj ącej 30 lat. 

Jan Sarkander, bo o nim mowa, 
pochodził z rodziny szlacheckiej. 
Ojciec był Czechem, matka Polką. 
Wówczas w Czechach większość 
stanowiła ludność husycka i prote-
stancka, na Górnym Śląsku –
protestancka. Jan miał trzech star-
szych braci. Kiedy osiągnął 12 lat, 
zmarł ojciec. Wtedy matka z synami 
przeniosła się na Morawy. Tam mogła 
im zapewnić katolickie wychowanie. 
W Ołomuńcu Jan uczęszczał najpierw 
do kolegium jezuickiego, następnie na 
akademii rozpoczął studia filozoficz-
ne. Ukończył je na uniwersytecie w 
Pradze. W roku 1603 uzyskał stopień 
doktora. Wtedy pojawiło się u niego 
powołanie do kapłaństwa. Studia 
teologiczne odbył w latach 1604-1608 
w Grazu. Zakończył je drugim dokto-
ratem. Przedtem w roku 1607 otrzy-
mał święcenia kapłańskie, a w roku 
1609, w wieku 33 lat uzyskał prezbi-
terat, czyli pełnię kapłaństwa. Jako 
wikariusz sprawował posługę w Jakta-
rze koło Opawy i w Uszczkowie. Tam 
został aresztowany i osadzony na 8 lat 
w więzieniu; posądzono go o pomoc 
swemu bratu Mikołajowi w ucieczce z 
więzienia. Po wyjściu na wolność 
pracował dalej jako wikariusz w róż-
nych parafiach, a w 1616 r. został 
mianowany proboszczem w Goleszo-
wie. Miejscowość ta należała do kato-
lickiego wielkorządcy Moraw, Wła-
dysława Popiela Lobkowica, który 
odebrał kościół parafialny husytom i 
przekazał go jezuitom. Gorliwy pro-
boszcz Jan z pomocą jezuitów zdołał 
w ciągu roku odzyskać Kościołowi 
katolickiemu 250 innowierców. To 
nie podobało się husytom i protestan-
tom, dlatego organizowali zamachy na 

ks. Sarkandra. Doszło do tego, że 
przez pewien czas ks. Jan musiał się 
ukrywać. 

W roku 1618 Czesi ogłosili prze-
ciw cesarzowi powstanie. Wielko-
rządca Lobkowic został uwięziony, a 
jezuici wypędzeni. Rozpoczęła się 
wojna trzydziestoletnia. Powstały dwa 
walczące obozy. Po stronie prote-
stanckiej walczyli książęta niemieccy, 
Szwecja, Dania, Holandia, Anglia i 
Francja, a po stronie katolickiego 
cesarza stanęła Austria, Hiszpania i 
Polska. W Pradze zdetronizowano 
katolickiego cesarza i królem obrano 
kalwina. Na Morawach uwięziono 
kardynała, także barona Lobkowica i 
wielu kapłanów. Katolikom zabrano 
kościoły. Wierni z Goleszowa radzili 
swemu proboszczowi, aby chwilowo 
opuścił parafię i przetrwał okres bu-
rzy. 

Ks. Sarkander udał się zatem ja-
ko pielgrzym do Częstochowy, gdzie 
spędził miesiąc czasu. Tam się do-
wiedział, że najbliżej jego stron tylko 
trzy kościoły są w rękach katolików: 
w Pawłowicach, Boguszowicach i 
Rybniku. Wszystkie inne zostały 
obsadzone przez protestanckich pasto-
rów, w których ks. Jan nie miał racji 
bytu. Zatrzymał się zatem w Rybniku. 
W tej parafii i także pewnie w bogu-
szowickiej, dodawał otuchy wahają-
cym się w wierze, jak sugeruje ks. A. 
Nowack w swojej książce o okolicz-
nych parafiach. Możemy przypusz-
czać, że to dzięki niemu w całej na-
szej rozległej parafii naliczono wtedy 
tylko 20 innowierców. Wówczas w 
bardzo starym drewnianym kościele, 
poprzedniku drewnianego kościoła, 
przeniesionego do Ligockiej Kuźni, 
duszpasterzował ks. proboszcz Szy-
mon z Koźla, a parafią opiekowali się 
już cystersi z Rud.  Ks. Jan, aby na-
brać sił duchowych, wybrał się po 
pewnym czasie do Krakowa i za-
mieszkał tam w klasztorze. Stale jed-
nak myślał o swoich owieczkach w 
opuszczonej parafii w Goleszowie i 
by być bliżej nich powrócił rychło do 
Rybnika i Boguszowic, gdzie oddawał 
się gorliwej pracy duszpasterskiej i 
skąd dowiadywał się o sytuacji swo-
ich wiernych parafian.  

Wreszcie podjął decyzję, posta-
nowił w 1619 r. wrócić do nich. Tak 

się złożyło, że wrócił do Goleszowa, 
gdy na Morawach znalazły się wojska 
polskiego awanturnika Aleksandra 
Lisowczyka przysłane przez króla 
polskiego jako pomoc wojskowa dla 
cesarza. „Lisowczycy” musieli się 
sami wyżywić i aby zdobyć żywność 
dla siebie i koni używali okrucieństw. 
Niepodporządkowującej się im ludno-
ści palili zagrody i nawet całe miasta 
wyznające nową wiarę. Proboszcz 
Sarkander wyszedł im naprzeciw z 
procesją i Najświętszym Sakramen-
tem, aby w ten sposób pokazać, że 
miasto jest katolickie i przez to 
uchronił je od spalenia i grabieży. 
Inaczej zrozumiał to samozwańczy 
król czeski, posądzając księdza o 
zmowę z najeźdźcami. W lutym 1620 
r. kazał ks. Sarkandra aresztować. 
Męczarniami chciano wymusić na 
nim do przyznania się do zdrady sta-
nu. Chciano także wymusić na nim 
złamanie tajemnicy spowiedzi. Był 
bowiem spowiednikiem Lobkowica, 
przeciwnika króla. Nie zdradził ta-
jemnicy ani nie przyznał się do żadnej 
winy i dlatego zastosowano wobec 
niego najsroższe tortury, które opisał 
sędzia, przymuszony świadek tych 
zdarzeń. Były tak straszne, że nie 
podaję ich opisu, by zaoszczędzić 
czytelnikom niewyobrażalnie okrut-
nych scen. Po torturach nasz bohater 
męczył się jeszcze miesiąc w więzie-
niu, gdzie zakończył żywot 17 marca 
1620 roku, w wieku 41 lat. W kapłań-
stwie przeżył 11 lat. Nawet po śmierci 
nie doznał spokoju, bo protestanci 
rozbili jego pochód pogrzebowy, 
utrudniając pochówek. Wreszcie zło-
żono jego ciało w Ołomuńcu, w kapli-
cy św. Wawrzyńca, w kościele NMP. 
Kościół stał się odtąd miejscem kultu 
ks. Sarkandra. Zaczęły tu napływać 
pielgrzymki i składano liczne wota. 

Sto lat później kardynał Wol-
fgang Schrattenbach rozpoczął proces 
kanoniczny tego księdza. Grób mę-
czennika nawiedzili m.in.: król Jan III 
Sobieski, cesarzowie Karol VI i Fran-
ciszek I oraz cesarzowa Maria Teresa. 
Po zburzeniu kościoła NMP relikwie 
ks. Sarkandra przeniesiono do kościo-
ła św. Michała Archanioła. Papież 
Pius IX zaliczył Jana Sarkandra w 
poczet błogosławionych w roku 1859, 
a papież Jan Paweł II dnia 21 maja 

Święty w Boguszowicach 
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1995 kanonizował naszego Świętego 
w Ołomuńcu. 

   Pamiątką z pobytu św. Jana 
Sarkandra w naszej okolicy jest mo-
numentalna figura - pomnik tego 
Świętego, usytuowany przed kościo-
łem MB Bolesnej w Rybniku. Wybu-
dowany po II wojnie światowej ko-
ściół na Paruszowcu też poświęcono 
św. Janowi Sarkandrze. Także w Sko-
czowie, w miejscu jego urodzenia, 
znajduje się kaplica, na wzgórzu zwa-
nym Kaplicówką, poświęcona temu 
męczennikowi za wiarę i patronowi 

dobrej spowiedzi. 

 
Literatura:  

1. Alfons Nowack, Historia parafii 
wiejskich archiprezbiteratu Żory 
na Górnym Śląsku. Przełożył 
z niemieckiego Mieczysław Kula, 
Opole 2011 

2. Ks.Wincenty Zaleski sdb, Święci 
na każdy dzień, W-wa 1999 

3. Gość Niedzielny z dnia 15.09.2013 
 

Helena Białecka 
 
 

Cudowny czas jaki towa-
rzyszył zbli żającym si ę Świę-
tom Bo żego Narodzenia w 
naszym Przedszkolu nr 22 
był bardzo pracowity. Trady-
cją Przedszkola nr 22 w Ryb-
niku – Gotartowicach stało 
się organizowanie kiermaszu 
świątecznego.  

W tym roku szkolnym został 
ogłoszony konkurs na „Najciekawszą 
ozdobę choinkową”. Ozdoby te zosta-
ły wykonane przez naszych przed-
szkolaków przy udziale ich rodziców. 
Uświetniły i wzbogaciły przedszkolny 
kiermasz  świąteczny.  

Niepowtarzalna atmosfera świąt 
roztaczała się wokół przedszkola.                
Na specjalnie przygotowanych sto-
iskach znalazły się własnoręcznie 
wykonane przez przedszkolaków 
bożonarodzeniowe dekoracje. W tym 
roku przygotowane zostały: świątecz-
ne pierniczki, różnego rodzaju choin-
ki, anioły z masy solnej, bombki, 
świeczniki itp. Ozdoby były bardzo 
pomysłowe i kolorowe. Na pewno 
przystroiły nie jeden dom i wprowa-
dziły rodziny w świąteczny nastrój.  

Personel przedszkola jest 
ogromnie wdzięczny za wsparcie i 
aktywny udział w zorganizowaniu 
tego przedsięwzięcia. SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY!!! wykonawcom jak i 
nabywcom tych niepowtarzalnych 
ozdób. Całkowity dochód uzyskany z 
kiermaszu wzbogaci bazę naszej 
placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam! Mam na imi ę Filipek. 16 stycznia 2014 roku  
skończyłem sze ść lat 

Sam nie potrafię chodzić, mówić, nie mam odruchu ssania ani gryzienia, 
mam uogólnioną wiotkość mięśni, jestem opóźniony rozwojowo we 

wszystkich sferach, gotyckie podniebienie, dysfagie, refluks oraz wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego. Moi rodzice karmią mnie zmiksowanym 
jedzeniem, jeżdżą ze mną codziennie na różne rehabilitacje, z tego 3 razy 
w tygodniu prywatnie (koszt 1 wizyty to 45 zł) i 1 raz w tygodniu prywat-

nie do logopedy (cena tego godzinnego zabiegu równa się 80 zł).  
Kilka razy w roku jeździmy po całej Polsce na turnusy rehabilitacyjne 

(koszt 1 turnusu zaczyna się od 5 tyś. zł), a raz do roku rodzice starają się 
mnie zabrać na delfinoterapię, gdzie koszty przekraczają kwotę 15 tyś. zł. 
Mam zapadniętą przednią ścianę klatki piersiowej i czekam na poważną 
operację, lecz operacje nie pomogą mi w chodzeniu, lecz poprawią moje 

funkcjonowanie. Chodzić muszę nauczyć się sam.  
Choć rodzice bardzo się starają wystarcza to na niewielki procent moich 

potrzeb. Dzięki zeszłorocznej Państwa pomocy zrobiłem ogromny postęp, 
między innymi zacząłem sam siadać.  

Mam nadzieję, że i w tym roku będę mógł liczyć na Państwa pomoc, bo to 
także od Was zależy moja przyszłość. 

 
Za wszystko co do tej pory od Was otrzymałem z całego serca 

DZIĘKUJĘ!!! 
Z dużą nieśmiałością chcę Was prosić o dalszą pomoc. I jeśli to moż-

liwe proszę o przekazanie 1% podatku na to samo konto, jak w ubiegłym 
roku 

Numer KRS:  0000037904  
Cel szczególny 1%:  9217 – Kuczera Filip – darowizna 
                                              na pomoc i ochronę zdrowia 

Ważne jest abyście w zeznaniu podatkowym oprócz nr KRS podali 
cel szczególny, bo inaczej pieniążki trafiają do Fundacji, a nie na konkret-
ne subkonto! 

Jeszcze raz za zrozumienie z całego serca DZIĘKUJĘ ! 
 

Podaję dane kontaktowe do moich rodziców: 
Kinga i Marcin Kuczera 

Tel. 881 962 407 

Kiermasz 
świąteczny w 
Przedszkolu 

nr 22 
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W poniedziałek 9.12.2013 
r. w Domu Parafialnym  odby-
ło si ę spotkanie zelatorów 
Żywego Ró żańca wraz z opie-
kunem ksi ędzem probosz-
czem. Przypomniane zostały 
ważne wydarzenia z minio-
nego roku w których brali-
śmy udział.   

Były to:  
− Ogólnopolska Pielgrzymka Żywe-

go Różańca na Jasną Górę z udzia-
łem moderatora krajowego ŻR  
ks. Szymona Muchy.  W czasie jej 
trwania zawierzyliśmy Matce Bo-
żej Królowej Polski naszą wspól-
notę. Modliliśmy się o dalszy roz-
wój oraz o beatyfikację naszej za-
łożycielki Pauliny Jaricot.  

− 19 października 2013 r. zebraliśmy 
się w Rybniku, w Bazylice św. An-
toniego na II Archidiecezjalnej 
Pielgrzymce wraz z Abp Wiktorem 
Skworcem. Nasz metropolita mó-
wił że: „odmawianie różańca jest 
służbą Kościołowi. Ponieważ przez 
modlitwę wspieramy wysiłki Ojca 
Świętego, biskupów i kapłanów w 
celu kształtowania życia w kościele 
i świecie zgodnego z wolą Chry-
stusa i Jego Matki na wzór ich ży-
cia. Choć nie uczestniczymy 
wprost w wydarzeniach, które 
kształtują oblicze Kościoła to 
wpływamy na nie przez modlitwę, 
która jest skutecznym sposobem 
ewangelizacji i wprowadzania Kró-
lestwa Bożego”.  

Arcybiskup zobowiązał nas do 
modlitwy za rodziny. Jest to związane 
z obchodami  Roku Rodziny w Me-
tropolii Górnośląskiej.  Módlmy się o 
bezwarunkową, wzajemną miłość i 
troskę względem siebie. Piękna, czy-
sta, szczera ale też odpowiedzialna 
miłość jest największą siłą moralną i 
duchową. Żaden człowiek nie może 
żyć bez miłości rodzicielskiej, bez 
poczucia uwagi i obecności bliskich 
gdyż inaczej czuje się sierotą. Sam 
Bóg Ojciec  zapragnął dzielić się z 
człowiekiem swoją miłością i tym co 
stworzył. Bóg przyszedł do człowieka 
w rodzinie widzimy więc jakiej rodzi-
ny Dziecko (Bóg) pragnie dla ziem-

skich dzieci i jakich matek i ojców. 
Prośmy byśmy w naszych rodzinach 
byli zwierciadłem Rodziny z Nazaretu 
i odpowiedzialnie wychowywali swo-
je dzieci.  

Na grudniowym spotkaniu 
przedstawiony został również pro-
gram pomocy misji pt: Aniołowie 
Misji”. Całość tworzy 12 projektów 
za którymi stoją konkretni misjonarze 
Archidiecezji Katowickiej. Chodzi w 
nich o pomoc modlitewną i finansową 
oraz o rozwój powszechnej odpowie-
dzialności i świadomości za dzieło 
ewangelizacji w świecie.   

11 stycznia 2014 r. udaliśmy się 
na adorację przy Panewnickim Żłób-
ku. Radosne tajemnice były przepla-
tane śpiewaniem kolęd. Później 
uczestniczyliśmy we  mszy, której 
przewodniczył diecezjalny opiekun 
Żywego Różańca – ks. Zbigniew 
Kocoń, a homilię wygłosił o. Syrach, 
który mówił o modlitwie. Zwrócił 
uwagę, że modlitwa nie jest modlitwą 
samotnika. Tak jak w żłóbku są posta-
cie aniołów tak w życiu mamy pomoc 
Aniołów Stróżów i całych zastępów 
aniołów, którzy modlą się z  nami gdy 
ich o to prosimy. Później wskazał, że 
dobra modlitwa to wysiłek  z naszej 
strony, bo wymaga skupienia, chęci 
poznania i rozważenia części życia 
Boga i Jego Matki w danej tajemnicy 
różańcowej.  Następnie zwrócił uwa-
gę, że podczas modlitwy należy po-
wierzać nie tylko problemy tylko 
tych, których kochamy. Nie jest wiel-
ką rzeczą modlić się za tych, którzy są 
dla nas dobrzy. Musimy modlić się i 
powierzać sprawy oraz ludzi, którzy 
nas zranili. Pan Jezus jest Bogiem 
wszystkich ludzi tak jak żłóbek jest 
dla wszystkich, bo Bóg kocha wszyst-
kich. Przyszedł do nędzy całego świa-
ta i za wszystkich bez wyjątku umarł 
na krzyżu. 

Cieszy fakt, że od 1 stycznia 
2014 r. zawiązały się dwie Róże Mło-
dych.  40 dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej wraz z  paniami katechetkami 
wyraziło chęć odmawiania różańca.  

JP 

 

Po trudzie zwi ązanym ze 
szkoł ą i z kol ędowymi obo-
wiązkami postanowili śmy na 
samym począ tku ferii troch ę 
odpocząć . Dlatego te ż w so-
bot ę 18 stycznia 2014 udali-
śmy si ę na zasłu żony wypo-
czynek.  

Grupą 25 – osobową wyruszyli-
śmy z parkingu obok starego probo-
stwa na podbój Małopolski. Pan kie-
rowca bezpiecznie przywiózł nas do 
pierwszego celu naszej wycieczki, 
którym był basen. W programie na-
szego wyjazdu znalazł się dwugo-
dzinny pobyt w Aqua parku w Kra-
kowie. Tam mogliśmy wspaniale 
spędzić wolny czas pośród mnóstwa 
wodnych zabaw i atrakcji. Potrzeba 
było tego wodnego szaleństwa, więc 
od razu po wejściu na basen ruszyli-
śmy na podbój zjeżdżalni. To wielka 
frajda dla każdego, tym bardziej, że 
na krakowskim basenie znajdują się 
trzy równolegle biegnące zjeżdżalnie. 
Była więc zdrowa rywalizacja w po-
staci wyścigów – „kto pierwszy na 
dole”. Ponadto były zajęcia sprawno-
ściowe, typu tor przeszkód w wodzie, 
czy też gra w piłkę wodną. Jak wia-
domo „woda wyciąga”, wiec po wyj-
ściu z basenu i osuszeniu się niektórzy 
byli tak głodni, że musieli się nieco 
posilić już w basenowej restauracji. 
Stamtąd pojechaliśmy na krakowski 
rynek, by posmakować małopolskiej 
kuchni. W menu ministranckim zatem 
nie mogło zabraknąć hamburgerów, 
pizzy, czy chrupek. Na naszej wy-
cieczce zwiedziliśmy Wyższe Semi-
narium Duchowne w Krakowie. Nie 
zabrakło modlitwy. W kaplicy semi-
naryjnej dziękowaliśmy za rodziców i 
bliskich, prosiliśmy o dobre przeżycie 
ferii i nowe powołania kapłańskie 
także z naszej parafii i szczęśliwy 
powrót do domu. Klerycy na zakoń-
czenie zwiedzania dali nam prowiant 
na drogę powrotną. Dziękuje wszyst-
kim za udział oraz dobrą zabawę. 
Starszym ministrantom dziękuję za 
opiekę nad młodszymi z naszej 
wspólnoty, a jednemu z ojców  - Bóg 
zapłać za pomoc przy opiece nad 
ministrantami. 

 ks. Marek Siedlaczek 

Wyjazd  
ministrantów 

Grudniowe spotkanie  
zelatorów Żywego Różańca 
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„Wiara i rozum s ą jak 
dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi si ę ku kon-
templacji prawdy”. Tak roz-
poczyna si ę chyba jedna z 
najtrudniejszych encyklik 
Jana Pawła II.  

Rzeczywiście w odbiorze ency-
klika jest niełatwa, niemniej jednak, 
jako że jesteśmy ludźmi wierzącymi, 
do nauczania Ojca świętego powinni-
śmy wracać, by się ubogacić, by od-
naleźć nowe kierunki własnego roz-
woju. Z pewnością ten wysiłek nam 
się opłaci.  

W niniejszym artykule postaram 
się jedynie krótko zachęcić do prze-
czytania papieskiego dokumentu. 
Skupię swoją uwagę na zagadnieniu 
wiary oraz rozumu. Całość jest oczy-
wiście o wiele bardziej bogatsza.   

Wiara to odpowied ź człowieka 
na Bo że Objawienie 

 Bóg – Stwórca wzywa nas do 
poszukiwania siebie. Nie pozostaje 
jednak biernym, gdyż daje nam swoje 
Objawienie. Najpełniejszą formę 
przyjęło ono we Wcieleniu Syna Bo-
żego. Ojciec święty przestrzega jed-
nak przed fideizmem, przed wiarą 
tylko uczuciową, pozbawioną rozu-
mowej refleksji. Dlatego Jan Paweł II 
prowokuje ludzi wierzących, by 
chcieli poznać smak przygody pogłę-
biania wiary. Zachęca do rozmyślania 
nad wiarą. W tych rozważaniach waż-
ne jest wyczucie tajemnicy Boga, ale 
też uświadomienie sobie ułomności 
ludzkiego języka, który nie może do 
końca wypowiedzieć przesłania o 
Bogu, gdyż nie da się Go ogarnąć 
rozumem i zmieścić w ciasnych ludz-
kich pojęciach.   

Według papieża wiara jest ufnym 
przyjęciem Jezusa Chrystusa i otwie-
raniem się na Bożego Ducha. A prze-
cież tylko to, co człowiek jest zdolny 
ogarnąć swoją myślą, może też uczy-
nić cząstką swego życia. Wolny wy-
bór Boga wyrażający się w postawie 
wiary, powinien ogarniać całe życie 
człowieka i wszystkie dziedziny jego 
działania osobistego i społecznego.  

Wiara ma szuka ć zrozumienia 

 Papież, choć widzi w wierze ini-
cjatywę Bożą, to jednak nie deprecjo-
nuje trudu poszukiwania Boga przez 
człowieka na drogach rozumu. Dlate-
go też wzywa filozofów, ażeby byli 
sługami prawdy i tymi, którzy zajmu-
ją się najważniejszymi ludzkimi pyta-
niami o sens całego stworzenia i hi-
storii.   

Człowiek końca XX sądzi, że stał 
się dorosły uwalniając się od mitów i 
religii, wyjaśnił wiele zagadek na 
drogach nauki, zbudował imponujące 
statki kosmiczne, rozwinął medycynę 
i technikę komunikowania w erze 
komputerów. Ale niestety, ten sam 
człowiek, dumny ze swych osiągnięć, 
paradoksalnie przestraszył się swoich 
wytworów i zaczął się ich lękać. Co-
raz częściej mówi się w środowiskach 
uniwersyteckich a także wśród polity-
ków o potrzebie etyki, która by broni-
ła człowieka przed nim samym! Ob-
jawienie Boże może stać się źródłem 
ludzkiego poznania, ono otwiera 
przed człowiekiem nowe horyzonty! 
(por. n. 14). Dlatego tak ważna jest 
otwartość filozofa szukającego praw-
dy i twórczość człowieka wierzącego, 
znającego ludzkie problemy, na które 
rzuca światło Boże Objawienie. 

Encyklika potrzebna  
współczesnym 

W dzisiejszym świecie ludzie 
traktują wiarę i religię, jak swoisty 
supermarket, wybierając z półek to, co 
im w danej chwili odpowiada. Jednak 
chrześcijanin, to nie konsument, a 
duchowość nie jest towarem. Nigdy 
nie uda nam się osiągnąć dojrzałości 
duchowej i zbudować głębokiej relacji 
z Bogiem, jeżeli nie będziemy Go 
całym sercem kochać i rozumem 
poszukiwać. A jeżeli to się nam nie 
uda, nigdy nie będziemy szczęśliwi. 
Niech rozważania Jana Pawła II będą 
pomocą dla tych, którzy otwierają się 
na Boże wezwanie i chcą je przyjąć. 
Zachęcam do czytania.  

 
J. Kuczera (GT) 

 

Styczniowy sobotni wie-
czór. Dom parafialny. Sły-
chać dźwięk organ i pi ękny 
śpiew kol ęd. A wszystko po 
to, aby uczci ć narodzone 
Dzieci ę.  

Przy stołach parafianie, nasi go-
ście, rozśpiewany Ks. proboszcz, Pan 
Stanisław Przeliorz z akompaniamen-
tem organ i Pani Hanna Przeliorz 
wielbi Boga swoim pięknym głosem. 
Nie zabrakło także dzieci z SP z Go-
tartowic. Razem z utalentowanymi, 
młodymi aktorami pod opieką Pani 
Elżbiety Żelawskiej, wędrowaliśmy 
do Egiptu. Wszystko działo się to za 
sprawą scenki bożonarodzeniowej 
„Kolynda Ślonsko” autorstwa  
M. Szołtyska. Cudowną, ciepłą i ro-
dzinną atmosferę stworzyły Panie  
z zespołu charytatywnego, które przy-
gotowały wyśmienite wypieki. 

Pozwólcie, że jeszcze kilka słów 
podziękowań szczególnie drogim 
gościom w osobach naszych darczyń-
ców zawsze życzliwych naszej parafii.  
Pani Sylwii Olechno za dekorację 
stołów. Zaś wszystkim przybyłym za 
obecność, ogromną życzliwość oraz 
wspólne kolędowanie na Chwalę 
Bożą. 

P.S. 
My parafianie jesteśmy 

wdzięczni organizatorom za kolejną 
inicjatywę tworzenia żywej wspólno-
ty. Mamy nadzieję, że to wspólne 
kolędowanie stanie się świąteczną, 
wspaniałą tradycją i już za rok znowu 
się spotkamy. 

 

„Ponieważ wedle zamy-
słu Bożego rodzina została 
utworzona jako „głęboka 
wspólnota życia i miłości”, 
przeto na mocy swego po-
słannictwa ma ona stawać 
się coraz bardziej tym, czym 
jest, czyli wspólnotą życia i 
miłości „w dążeniu”, które 
znajdzie swoje ostateczne 
spełnienie w Królestwie Bo-
żym” 

Bł. Jan Paweł II  

Grudniowe spotkanie grupy 
teologicznej z encykliką  

Jana Pawła II „Fides et ratio” 

Wieczór  
kolęd 
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Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 16.02.2014r.     VI NIEDZIELA ZWYKŁA  

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

Stefan, dziadków z obu stron 
10.oo +Anna Gruner 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Renaty i Stanisława Dziurok oraz z okazji urodzin 
Stanisława i wnuczka Antosia i o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

14.15 Chrzty i roczki: Szymon Zimończyk, Klaudia Wró-
bel, Wiktor Krasnodębski, Hanna Przeliorz, Martyna 
Głowacka, Hubert Tomanek, Hanna Kruszyńska 

16.oo 1/+ks. Józef Zuber w rocznicę śmierci 
 2/+Józef Blaut, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
20.3o +Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły 

Poniedziałek – 17.02.2014r. 

7.oo  
17.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu stron 
 2/+Stanisław Hein – na pamiątkę urodzin (Bog) 

Wtorek – 18.02.2014r. 

7.oo  
17.oo 1/+Joachim i Bronisława Pawlak 
 2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców z obu stron, 

dziadków (Bog) 

Środa – 19.02.2014r. 

7.oo  
17.oo 1/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron 
 2/+Barbara Cichy, 4 rocznica 

3/+Jan Korduła, 30 dzień 

Czwartek – 20.02.2014r. 

7.oo 1/+Roman Kuśka, syn Henryk 
2/+Andrzej Kaczmarczyk, 30 dzień (Bog) 

17.oo 1/+Justyn Zieleźny, matka Waleska, rodzice Robert  
i Maria Zieleźny (Got) 

 2/+Jan Wencka, rodzice Leon i Maria, dwóch braci, 
Antonina i Antoni Gasiewicz (Bog) 

Piątek – 21.02.2014r. 

7.oo 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Jan Fojcik, 10 rocznica 
17.oo 1/+Helena Zniszczoł, 1 rocznica 
 2/+Irena Dziurok, Jan Dziurok 
 3/+Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria (Bog) 

Sobota – 22.02.2014r.                   ŚWIĘTO KATEDRY 
                                                            ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 

7.oo 1/+Reinhold Kajzerek 
 2/+Aleksandra Świerżewska 

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Bożeny So-
bik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz 
z okazji urodzin synów Mateusza i Kamila. TD 

17.oo 1/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław 
 2/+Roman Dyla – na pamiątkę urodzin 
 3/+Bolesław Słowik, 3 rocznica śmierci 

Niedziela – 23.02.2014r.      VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Alojzy Maroszek, rodzice Adolf i Marta Maroszek, 
syn Reinhold, synowa Róża 

8.3o 1/+Róża Korduła, mąż Jan (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Józefa Panyło z Kopalni, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o łaskę zdrowia. TD 

10.oo 1/+Pelagia Oleś, mąż Konstanty 
2/+Józef Frelich, 30 dzień(Bog) 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 
Reinholda i Eugenii Sitko oraz z okazji ich urodzin, z 
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Sabina Jurczyk – na pamiątkę urodzin 
 2/+Barbara Cichy – od koleżanek z pracy 
20.3o +Stanisława i Wincenty Adamski, Jan, Józef, Win-

centy synowie, córka Anna, pokrewieństwo Adamski 
i Budny 

Poniedziałek – 24.02.2014r. 

7.oo 1/+Tadeusz Koziołek 
2/+Wioletta Malina – zamiast wieńca od rodziny Sta-
biński 

17.oo 1/+Gertruda i Józef Piontek, zaginiona córka Helena, 
2 synów, synowa Renata (Bog) 

 2/+Antoni Gajda, żona Aniela, rodzice z 3 stron 

Wtorek – 25.02.2014r. 

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

17.oo 1/+Jan Kamczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo, 
Helena Fudala (Bog) 

 2/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, rodziców z obu 
stron  

Środa – 26.02.2014r. 

7.oo 1/+Róża Niesłańczyk – od sąsiadów z ul. Sołtystwo 
 2/+Gertruda Musioł – od Apostolatu Maryjnego 
17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta 
 2/+Emil Motyka, żona Franciszka, Wincenty Motyka, 

żona Marta, Franciszek Zimończyk, żona Karolina 

Czwartek – 27.02.2014r. 

7.oo +Stanisław Sobik, zięć Jan Oleś 
11.oo Ślub: Sonia Lach – Paweł Hałacz 
15.oo Ślub: Sławomir Kredycki – Anita Łunowska 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Jadwiga Romańska, rodziców z obu stron 

Piątek – 28.02.2014r. 

7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Małgorzata Szyndzielorz, maż Roman, rodziców 

+Albina Sobik, maż Konstanty, 2 synów, 2 synowe, 
Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas (Got) 
+Urszula Oleś, rodzice, Józef Oleś (Bog) 
+Stanisław Szymura, rodzice, Józef Przeliorz (Bog) 
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+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec, Amalia 
Urban, Florian Kukla, żona Maria, 4 córki, syn, dusze w 
czyśćcu 
+Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron (Bog) 
+Ryszard Lachowski, 8 rocznica 
+Rajmund Brząkalik, 4 rocznica, Edward Sztajer, żona 
Maria 
+Ema Klimek, mąż Florian, synowie Erwin i Longin, wnuk 
Czesław, Waleska Dziwoki, Robert mąż 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd Zając, 
żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu stron, Łaszczew-
ski, Świder, Lisiak, Godzina, Figas, Kurzac, Nowicki, Sa-
blik, Michałowicz, Kuczera Matusik, Marszolik, Komor, 
Pych, Oleś, Olbryś, Zajączkowski, za zmarłych z pokre-
wieństwa 
+Zygmunt Konsek, na pamiątkę urodzin 
+Musiolik Henryk, Maksymilian Marczyk 
+Eryk Pośpiech, rodziców z obu stron(Rasz) 
+Alfred Lempa, na pamiątkę urodzin 
+Antoni Raszka, w rocznicę śmierci, Augustyn i Waleska 
Czembor, Wiktor i Anna Raszka, Wilhelm Król, Maksymi-
lian Jurczyk 
+Anna i Robert Gembalczyk, Brunon Szymura, rodziców z 
obu stron (Got) 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata i 
Gerard Maciejczyk 
+Zygmunt Torbicki, rodziców z obu stron, Helena i Kazi-
mierz Szweda 
+Regina Skiba, mąż Leopold, rodziców z obu stron, Oskar 
Stajer, Ernest Szymański – od szwagierek, pokrewieństwo, 
dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych sąsiadów z ulicy 
Nowomiejskiej 
+Maria Sobik, 2 mężów, 5 synów, synowa Małgorzata,  zięć 
Konrad, wnuczka Halina (Got) 
+Paweł Blaut, żona Joanna, 4 synów, 3 synowe, zięć Teodor 
(Got) 
+Celina Szymura (Bog) 
+Paweł Woźniok, 2 rocznica (Bog) 
+Józef i Anastazja Kandelski, córka Halina Matuszczyk, 
Franciszek i Matylda Karwot, synowa Maria,  Anna i Alojzy 
Trybuś, dziadków z obu stron 
+Wincenty Kula, 2 żony (Got) 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, córka Zofia, zięć Brunon, 
dusze w czyśćcu 
+Hubert Sobik, Anastazja Sobik, mąż Franciszek, Maria 
Szymura, mąż Stefan 
+Irena Klugier 
+Eugenia Ochojski, rodzice 
+Mirosław Maciończyk, Stanisława i Edward Cygan, Wła-
dysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Bronisława i Zygmunt Janowicz, rodziców z obu stron, 
Walter Matuszczyk, Zofia i Jan Garbocz (Bog) 
+Zofia Culic, 14 rocznica (Bog) 
+Józef Raczkowski, 15 rocznica 
+Wiesław Benisz, Jan i Julianna Musiolik, Józef i Antoni 
synowie, Marta Zniszczoł, Genowefa Konsek 
+Elżbieta Stajer, 3 roczn, mąż Franciszek, rodzice z obu 
stron, rodzeństwo 
+Erwin Klimek, rodzice(Got) 
+Aniela i Hubert Ochojski, rodzice(Got) 
+Robert Musiolik, 7 roczn, żona Krystyna(Bog) 
+Jan Korduła - od Rodzin Szensztackich zamiast kwiatów 

+Kazimierz Sobik, rodzice Franciszek i Teresa So-
bik, Berta Podlińska, Wiktor Papierok 
+Helena Oleś, mąż Justyn, pokrewieństwo 
+Emil Tudzież, żona Anna, syn Fryderyk (Bog) 
+Jan Oleś, teść Stanisław Sobik – od rodziny Lubsz-
czyk 
Sobota – 01.03.2014r. 

7.oo 1/+Felicyta Oleś 
 2/+Jan Mura, żona Helena (Rasz) 
12.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Ireny 

Pawlak, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze. 
TD  

13.oo Ślub: Katarzyna Malina – Daniel Setla 
14.3o Ślub: Tomasz Kaczmarski – Katarzyna Cybulska 
17.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, 6 rocznica 
 2/+Alina Milejska, mąż Zbigniew, córka Aneta, 

Nikodem Hyła 
 3/+Helena Nowrot, maż Karol, rodziców z obu stron 

Niedziela – 02.03.2014r.     VIII NIEDZIELA ZWYKŁA   

7.oo +Krystyna Zniszczoł, 20 rocznica 
8.3o +Kazimierz Janiczek 
10.oo +ks. Stanisław Garbocz, 1 rocznica 
11.3o 1/+Daniela Kuczera – na pamiątkę urodzin (Rasz) 

2/+Jadwiga Kostuś, 30 dzień(Bog) 
16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni, Franciszka 

Matuszczyk (Bog) 
 2/+Jan Nogły 
20.3o  

Poniedziałek - 03.03.2014r. 

7.oo 1/+Paweł i Anna Pierchała 
 2/+Alfred Klejnot, 5 rocznica, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów,  

2 synowe, Karol Kuczera, żona Marta (Bog) 
 2/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża Korduła,  

za zmarłych z rodziny Budny, Korduła (Bog) 

Wtorek – 04.03.2014r.     ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA,  
                                                                               KRÓLEWICZA 

7.oo 1/+Maria i Alojzy Juraszczyk, Berta i Franciszek 
Buchalik 

 2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm 
17.oo 1+/Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-

go dla śp. Kazimierza Słapy – na pamiątkę imienin 
 2/+Alojzy Karwot, 3 rocznica 

Środa – 05.03.2014r.                ŚRODA POPIELCOWA  

7.oo +Karol Hajzyk oraz dziadków 
10.oo +Maksymilian Lubszczyk 
15.3o 1/+Bronisław Benisz, mąż Kazimierz (Got) 
 2/+Józef Szymura, 2 żony 
17.oo 1/+Emil Karwot 
 2/+Gerard Zimończyk, Stefania Smyczek, mąż Paweł 

(Bog) 

Czwartek – 06.03.2014r. 

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

 2/+Alojzy Sobik, 33 rocznica, żona Janina, Leon 
Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog) 
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17.oo 1/+Berta Waliczek, mąż Józef, Arkadiusz Olma 
(Bog) 

 2/+Rufin Gawlik, Jadwiga i Ludwik Gawlik, Piotr 
Szymiczek, Marta i Henryk Szweda 

 3/+Elżbieta i Alojzy Karwot, syn Bolesław (Bog) 

Piątek – 07.03.2014r. 

7.oo 1/+Franciszek Buchalik, zona Maria, syn Albert, 
dziadków, Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
2/+Wioletta Malina-zamiast wieńca od rodziny Wideł 

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

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

 3/+Henryk Wilczek, 7 rocznica  

Sobota – 08.03.2014r. 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Franciszka i Teodor Kempny (Bog) 
17.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam Dzie-

dzic, żona Maria (Got) 
 2/+Robert Korduła, żona Marta, 2 synów, córka 

Maria , mąż Józef 
3/+Anna Mura, mąż Wincenty(Bog) 

Niedziela – 09.03.2014r.                         I NIEDZIELA 
                                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny 
8.3o 1/+Józef Buchalik, rodziców (Got) 
 2/+Regina Piskadło, mąż Bolesław, córka Weronika, 

zięć Henryk 
10.oo +Alfred Dziwoki, 2 rocznica (Got) 
11.3o 1/+Matylda Malina, mąż Walenty 

2/+Bronisława Wiechoczek, 30 dzień (Got) 
16.oo +Jan Bujok 
20.3o +Eugeniusz Godlewski, 30 dzień po śmierci 

Poniedziałek – 10.03.2014r. 

7.oo 1/+Regina i Franciszek Mura, córka Dorota, Piotr  
i Maria Rojek (Got) 

 2/+Gertruda Hartman  
17.oo 1/+Janina Ruś, 8 rocznica, mąż Władysław, teść 

Józef, żona Maria 
 2/+Stefania Klimosz, 9 rocznica, Lidia i Bonawentu-

ra Klimosz, synowie Bronisław i Stanisław 

Wtorek – 11.03.2014r. 

7.oo +Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  
i Anna Sobik (Bog) 

17.oo 1/+Jerzy Przeliorz, 7 rocznica – o radość życia 
wiecznego  

 2/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodziców z obu 
stron (Bog) 

Środa – 12.03.2014r. 

7.oo +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty 

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin ks. Marka, 
z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze 

 2/+Józef Niesporek – na pamiątkę urodzin 

 

Czwartek – 13.03.2014r. 

7.oo 1/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard Hajnisz, 
żona Marta (Got) 

 2/+Franciszek Lipka, 3 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Zbigniew Woźniak 
 2/+Rufin Karwot, żona Anna, synowie Engelbert  

i Franciszek, rodziców z obu stron 
3/W intencji rocznego dziecka Hanna Drąszczyk 

Piątek – 14.03.2014r. 

7.oo +Anna Gałuszka, mąż Walenty, syn Stefan, córka 
Genowefa 

17.oo 1/+Robert Pierchała, żona Maria, synowa Maria 
 2/+Gertruda i Herman Niemczyk, Anna i Wacław 

Świątek 
3/+Stanisław Konsek, 30 dzień (Rasz) 

Sobota – 15.03.2014r.  

7.oo 1/+Marta Mura, 2 mężów Franciszek i Ryszard (Got) 
 2/+Małgorzata Sobik, mąż Paweł, Anna Kania, mąż 

Wiktor 
13.oo Chrzest: Elena Edyta Strusz 
17.oo 1/+Helena i Henryk Wita, Anna Tomecka, Maria  

i Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż Paweł 
 2/+Andrzej Swaczyna, Krystyna i Bronisław Pokładek 
 3/+Jan Mędrala, 35 rocznica śmierci 

Niedziela – 16.03.2014r.                        II NIEDZIELA 
                                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo  
8.3o +Gabriel Kiełbus (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Mateusza 

Oślizlok, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
11.3o  
14.15 Chrzty i roczki: Paweł Orliński, Piotr Wowra, Lena 

Żabicka, Emilia Koc, Jakub i Wojciech Kosek 
16.oo +Maria Wielgocka, mąż Józef 
20.3o  

Poniedziałek – 17.03.2014r. 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik 
 2/+Maria i Piotr Kuczera, 3 synów 
17.oo 1/+Roman Orszulik, 2 rocznica (Bog) 
 2/+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, syn Jan (Bog) 

Wtorek – 18.03.2014r. 

7.oo 1/+Berta Podleśna (Got) 
 2/+siostra Maria Sebastiana, 1 rocznica, rodzice 

Wilhelm i Helena Kuczera 
17.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław 
 2/+Jadwiga Gołębiewska, 1 rocznica 

Środa – 19.03.2014r.     UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,  
                                                                      OBLUBIEŃCA NMP 

7.oo +ks. Józef Zuber 
17.oo 1/+Wiesław Osiak, matka Bronisława 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony, Jadwiga i Łucja, synowie 

Alojzy i Szymon, Józef Herman (Bog)  

Czwartek – 20.03.2014r. 

7.oo +Józef Frelich, Marta Przeliorz, mąż Walenty –  
od krewnych z rodziny Matuszczyk (Bog) 

17.oo 1/+Irena Dziurok, 2 rocznica 
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 2/+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, Alojzy 
Nowrot, żona Bronisława, Alojzy Kula, syn Henryk 
(Bog) 

Piątek – 21.03.2014r. 

7.oo 1/+za zmarłych członków Różańca 
2/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, rodziców, 2 sy-
nów, Kazimierz Pierchała, rodzice, Marta Gajda, Al-
fons i Maria Sojka, Antoni i Gertruda Niesłańczyk, 
córka Helena, syn Walenty (Got)  

17.oo 1/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Eryk i Klara 
Wyrobek 

 2/+Krystyna Sobik, 5 rocznica (Bog) 

Sobota – 22.03.2014r.    

7.oo +Bronisława Malina, 7 rocznica, mąż Alojzy 
15.oo Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo M.B. 

Trzykroć Przedziwnej z okazji 60 urodzin Mariana 
Kruszyńskiego, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz z okazji urodzin synowej Moniki i o 
błogosławieństwo dla całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Józef Pustołka, 2 rocznica 
 2/+Józef Werber, 20 rocznica, żona Łucja (Bog) 

Niedziela – 23.03.2014r.                       III NIEDZIELA 
                                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo  
8.3o +Edward Motyka – na pamiątkę urodzin (Got) 
10.oo +Maria Hartman – na pamiątkę urodzin 
11.3o +Tomasz Winiarski – od chrzestnych 
16.oo +Mieczysław Frąckiewicz, 1 rocznica 
20.3o  

Poniedziałek – 24.03.2014r. 

7.oo  
17.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena, rodziców (Bog) 
 2/+Dionizy Maciończyk, żona Aniela, rodzice z  

3 stron 

Wtorek – 25.03.2014r.                       UROCZYSTOŚĆ 
                                                 ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7.oo  
17.oo 1/+Pierchała Otylia, 11 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Anna Masłowska, 2 rocznica, ojciec Alfred (Bog) 

Środa – 26.03.2014r.    

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

szek synowie  
17.oo 1/+ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo 
 2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław, 

Józef Pustołka, rodziców z obu stron (Bog) 

Czwartek – 27.03.2014r. 

7.oo 1/+Józef Dziwoki, 16 rocznica, żona Marta (Bog) 
 2/+Władysław Koziołek, rodzice Ryszard i Maria 
17.oo 1/+Erwin Oleś, 18 rocznica, rodzice Antoni i Jadwiga 

Oleś, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 
 2/+Zbigniew, Jerzy i Krystian Dziwoki 

Piątek – 28.03.2014r. 

7.oo 1/+Franciszka Sobik, mąż Józef, syn Stefan, synowa 
Janina, wnuk Henryk, 2 zięciów Szczepan i Robert 

 2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, rodziców z 3 stron, Ro-
man Szweda, żona Gertruda, rodziców z obu stron 

17.oo MSZA WSPÓLNA : 
 +Leszek Gomułka (Got) 

+Alojzy Tudzież, żona Waleria, Małgorzata Procek, mąż 
Aureliusz, 2 synów (Got) 
+Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodziców z obu stron  
+Konstanty Sobik, zona Albina, rodziców z obu stron 
(Got) 
+Wiesław Kachniarz, Anna Konsek, mąż Konrad, 2 sy-
nów, 2 córki, zięć Henryk 
+Stanisław Palarz, żona Gertruda, Marta i Monika Kon-
sek 
+Roman Szymura 
+Alfred Piecha, rodziców i teściów (Bog) 
+Gabriela Piechaczek 
+Marta Mokry, mąż Mateusz (Got) 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona Kry-
styna, Zofia Tudzież, mąż Paweł 
+Józef Frelich, żona Anna 
+Gertruda Grzybek – od sióstr 
+Agnieszka Kuczera  - na pamiątkę urodzin 
+Jan i Gertruda Bogaczek, synowie Alojzy, Czesław, 
Bolesław, Roman, synowa Helena, zięć Zygmunt (Got) 
+Jadwiga Konsek, mąż Józef, syn Stanisław, rodziców  
z obu stron 
+Ernest Rajnhard, 10 rocznica, rodzice, Fryderyk En-
glisz, żona Aniela, syn Edmund, wnuk Grzegorz 
+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, córka Władysława, 
synowie Józef i Marian, zięć Edward, rodziców z obu 
stron 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn Józef, 
żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, syn Wie-
sław, 2 zięciów 
+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter 
Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmar-
łych Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas, dusze w 
czyśćcu (Bog) 
+Gertruda Białecka, mąż Ryszard, wnuk Damian, dziad-
ków z obu stron, pokrewieństwo Stajer, Białecki, Maria 
Pozor, mąż Paweł, syn Augustyn, 4 córki, synowa, Bro-
nisław Przeździęk 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, sy-
nowa Grażyna 2 zięciów, Józef i Damian, Elżbieta i Ka-
rol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu 
(Bog) 
+Ludwik Kopiec – od sąsiadów zamiast kwiatów 
+Szlezinger Anna, mąż Maksymilian, 5 synów, 2 córki, 
2 zięciów, rodziców z obu stron, pokrewieństwo 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodziców z obu stron (Rasz) 
+Mika Walenty 
+Wiesław Benisz, Edward  i Aniela Benisz, syn Zyg-
fryd, pokrewieństwo Beniszowe  
+Klaudia Wiśniewska, mąż Edward, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Maria Kionka, Jadwiga Kionka, mąż Antoni, Maria 
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred, Maria Hartman, mąż Ste-
fan (Got) 
+Aniela Piecha, 9 rocznica, mąż Alojzy, 20 rocznica 
(Bog) 
+Marta Sobik, mąż Edward, za zmarłych z rodziny 
+Kurasz Marian, 1 rocznica 
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+Roman i Konstantyna Smyczek, rodziców z obu 
stron (Kop) 
+Reinhold Kolenda, rodzice Erna i Emil, Kazimierz 
Przeliorz 
+Elżbieta Liszka, Karolina Liszka, mąż Antoni, Nor-
bert Sobik (Got) 
+Helena i Antoni Brzezinka 
+Maksymilian Lach - na pamiątkę urodzin, rodzi-
ców, teściów, Zygmunt i Zofia Zaleska 
+Maria Sobik - od chrześniaka Pawła 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Bronisła-
wa i Antoni Mandrela, Maria i Czesław Wilk, Krysty-
na Mandrela za ++ sąsiadów z ulicy Szeptyckiego 
+Jadwiga Kostuś-od koleżanki zamiast kwiatów 
+Stanisław Łaszczewski, 2 rocznica, żona Apolonia, 
Zygfryd Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków  
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Ku-
czera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Ol-
bryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 

Sobota – 29.03.2014r.    

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 
 2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Marta Motyka, 

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

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Weroniki 
Kuczera, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

17.oo 1/+Ludwik Korduła, 1 rocznica 
 2/+Czesław Dombek 
 3/+Maria i Ryszard Nikel 

Niedziela – 30.03.2014r.  IV NIEDZIELA WIELKIEGO  
                                                                       POSTU (LAETARE) 

7.oo  
8.3o +Maria Bober, w rocznicę śmierci 
10.oo 1/+ks. Józef Zuber – od członków Żywego Różańca 
 2/+Brunon Konsek, 20 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Michała 

Sobika, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
16.oo 1/+Alfred Winkler – na pamiątkę urodzin (Bog) 

2/Do Op. B. z okazji 85 rocznicy urodzin Stanisławy 
Dudek z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
T.D. 

20.3o +Franciszek Motyka, 9 rocznica 

Poniedziałek – 31.03 2014r. 

7.oo +Ks. infułat Edward Tobola – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Ryszard Szewczyk, 1 rocznica 
 2/+Krystyna Dziwoki, 7 rocznica (Bog) 

Wtorek – 01.04.2014r. 
7.oo  
17.oo 1/+Maria Zimnol, 1 rocznica 
 2/+Stefan Brzęczek, 15 rocznica (Bog) 

Środa – 02.04.2014r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
(Bog) 
2/+Franciszek Wesoły, 18 roczn, żona Regina 

17.oo 1/+Teresa Zimończyk, 1 rocznica 
 2/+Bronisława Romańska, mąż Emil, Marta i Antoni 

Gembalczyk (Bog) 

Czwartek – 03.04.2014r. 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kleryków, zgromadzenia za-
konne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – 
zamawia Kopalnia 

17.oo 1/+Adelajda Kuna, Wanda i Stanisław Kuna, syn Józef 
 2/+Eleonora Dziwoki, 4 rocznica (Bog) 
 3/+Anna Szotek, 8 rocznica, mąż Aleksander, syn 

Antoni, zięć Ryszard (Bog) 

Piątek – 04.04.2014r. 

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

 2/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn, 
Alojzy Gembalczyk, 2 żony Eugenia i Krystyna (Bog) 

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

 2/+Bonifacy Filec, 1 rocznica 
 3/+Jerzy Klimek, 3 rocznica, Emilia i Edward Prze-

liorz, Leon i Antoni synowie (Bog) 

Sobota – 05.04.2014r. 

7.oo 1/Do Niepokalanego serca NMP za parafian 
 2/+Stefan Pawela – na pamiątkę urodzin (Bog) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Kornelii i Henryka Zaik oraz 25 lat małżeństwa 
Agnieszki i Krzysztofa Zaik, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci. TD 

 2/+Gertruda Różańska, 1 rocznica 
 3/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz) 

Niedziela – 06.04.2014r.                        V NIEDZIELA 
                                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo +Eryk Zimończyk (Bog) 
8.3o +Alojzy Kirsek (Rasz) 
10.oo +Kazimierz Kozik, 4 rocznica, wnuk Andrzej, rodzi-

ców, rodzeństwo z obu stron, Ewa Liszka 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Jana Ku-

dyby z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 urodzin Elżbiety 
Musioł, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

16.oo 1/+Andrzej Damec, 9 rocznica, Emilia i Maksymilian 
Tkocz (Bog) 

 2/+Ryszard Wałach, 29 rocznica  
20.3o +Sobik Genowefa 

Poniedziałek – 07.04.2014r. 

7.oo 1/+Beata i Feliks Potrawa, Maria i Jan Syrek, Daria 
Stawiasz 

 2/+Gertruda Zniszczoł, 1 rocznica – od syna z rodzi-
ną (Bog) 

17.oo 1/+Jerzy Majewski, 1 rocznica 
 2/+Wincenty Szczypka, 12 rocznica, rodziców z obu 

stron (Bog) 

Wtorek – 08.04.2014r. 

7.oo 1/+Paweł Zimończyk, żona Franciszka 
 2/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 

Anna, Zofia Prządka 
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17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Ewy i Bogdana Krawczyk, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

 2/+Edeltrauda Krawczyk 

Środa – 09.04.2014r. 

7.oo 1/+Alojzy Orszulik, zona Marta, syn Zygmunt, Lu-
cjan Bombik 

 2/+Józef Grenadier, żona Maria, syn Antoni, żona 
Urszula, Ernest Toszek, żona Maria, syn Gerard, żo-
na Teresa 

17.oo 1/+Pelagia i Rudolf Sobik, syn Norbert (Got) 
 2/+Alfred Dziwoki – na pamiątkę urodzin 

Czwartek – 10.04.2014r. 

7.oo 1/+Zofia Oslizlok, 15 rocznica, mąż Herman 
 2/+Wilhelm i Helena Kuczera , córka Róża 
17.oo 1/+Teresa Frelich 
 2/+Irena Smołka, mąż Franciszek (Bog) 

Piątek – 11.04.2014r. 

7.oo 1/Za Żywych członków Różańca 
 2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, synowie Alojzy  

i Stefan, Wincenty i Anna Misala, syn Henryk (Bog) 
17.oo 1/+Tomasz i Waleska Lip (Rasz) 
 2/+Ryszard Piechaczek 
 3/+Aleksander Pustołka, 15 rocznica 

Sobota – 12.04.2014r. 

7.oo 1/+Wojciech Szewczyk 
 2/+Marta Zniszczoł, 3 rocznica 
17.oo 1/+Anna Woryna, 1 rocznica, mąż Erwin 
 2/+Karol Kuś, żona Emilia, syn Edward 
 3/+Anna Szymura, 30 rocznica 

Niedziela – 13.04.2014r.         NIEDZIELA PALMOWA 
                                                                           MĘKI PAŃSKIEJ 

7.oo +Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodziców z obu 
stron (Bog) 

8.3o +Ernest Bulanda, brat Józef 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Bernadety Sa-

wickiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Wincente-

go Korduły, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 urodzin Lidii Jur-
czyk z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci 
z rodzinami. TD 

20.3o +Zofia i Alojzy Gruszczyk, wnuk Michał, rodziców  
z obu stron 

Poniedziałek – 14.04.2014r. WIELKI PONIEDZIAŁEK  

7.oo 1/+Maria Pyżalska, mąż Marian, syn Konstanty, Piotr 
Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, Jan 
Skałbania, żona Anastazja, syn Józef, córka Jadwiga 

 2/+Wioletta Malina – zamiast wieńca od rodziny 
Andurczyk 

17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan (Bog) 
 2/+Władysław Kuczera (Got) 

Wtorek – 15.04.2014r.                    WIELKI WTOREK  

7.oo +Bolesław Kostorz 

17.oo 1/+Albina Filipowski, w rocznicę śmierci, mąż Adolf 
(Bog) 

 2/+Helena Kula, w rocznicę śmierci, mąż Alfred 
(Bog) 
Środa – 16.04.2014r.                         WIELKA ŚRODA 

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, dziadkowie Jan 
Jurczyk, żona Anastazja (Got) 

 2/+Emil Mandel, 8 rocznica (Rasz) 
17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek, Zygfryd 

Konsek 
 2/+Helena Przeliorz, 15 rocznica, rodziców Alberty-

na i Paweł Smołka, Franciszka i Antoni Przeliorz 
(Bog) 
Czwartek – 17.04.2014r.            WIELKI CZWARTEK  

17.oo 1/za parafian 
 2/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana 
 3/Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpaste-

rzy naszej parafii  - zamawia Świecka Rodzina Fran-
ciszkańska 
Piątek – 18.04.2014r.                        WIELKI PI ĄTEK 
                                                                           MEKI PAŃSKIEJ 

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonia Wielkiego Piątku 

Sobota – 19.04.2014r.                     WIELKA SOBOTA  

20.oo 1/Za parafian 
 2/ 
 3/ 

Niedziela – 20.04.2014r.                           NIEDZIELA  
                                  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 

7.oo  
8.3o  
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu Oty-

lii i Eryka Rugor oraz w intencji 40 rocznicy ślubu Ur-
szuli i Jerzego Oleś, z podz. za otrzymane łaski z proś-
ba o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej o zdrowie i błogosławieństwo 
z okazji 40 lat małżeństwa Urszuli i Benedykta Sobik 
z Raszowca, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

14.15 Chrzty i Roczki: Michał Byrski 
16.oo  
20.3o  

Poniedziałek – 21.04.2014r.              PONIEDZIAŁEK 
                                                                            WIELKANOCNY 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Ambroże-
go Hajzyk z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

8.3o  
10.oo  
11.3o +Masłowski Jan, Paweł i Wanda Gorlej, Masłowski 

Emil 
13.oo Ślub: Zofia Dziwoki – Karol Gorol 
16.oo +Łucja Stasiak, 2 rocznica, mąż Franciszek (Kop) 
20.3o  

Wtorek – 22.04.2014r. 

7.oo 1/+Bronisława i Emil Król, synowa Teresa (Got) 
 2/+Waleska i Emil Dziewior (Bog) 
17.oo 1/+Wincenty Ciućka, 7 rocznica, Wilhelm Zimoń-

czyk, żona Zofia, syn Edward, Józef Ciućka, 2 żony 
(Bog) 

 2/+Józef Przeliorz (Bog) 
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Środa – 23.04.2014r. 

7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara (Bog) 
 2/+Reinhold Kajzerek 
17.oo 1/+Józef Gorzawski, 1 rocznica 
 2/+Oskar Pustelny, Ema i Eryk Pustelny, Czesław  

i Berta Kula 

Czwartek – 24.04.2014r. 

7.oo 1/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk (Rasz) 
 2/+Adolf Oślizlok 
 3/+Maria Zimnol – od chrześniaka Tomasza Zimnol 

z rodzicami i bratem Markiem  - z okazji 1 rocznicy 
śmierci 

17.oo 1/+Felicyta Oleś (Bog) 
 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron, krewnych 
 3/+Pełka Andrzej, 1 rocznica (Got) 

Piątek – 25.04.2014r.  

7.oo +Bolesław i Małgorzata Sobik 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Gertruda Zniszczoł, 1 rocznica 

+Lena Szopa, Jan Przeliorz, żona Maria, Emil Szopa, 
2 żony, Stanisław Goworowski, żona Marianna (Got) 
+Berta Klosok, mąż Józef, Marian Pajdo, rodzice z 
obu stron (Bog) 
+Wojciech Szewczyk, Mieczysław Piełka 
+Gerard Motyka, żona Róża rodziców (Bog) 
+Alojzy Rojek, żona Monika (Got) 
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Augustyn Buchalik, 
2 żony, 2 synów 
+Genowefa Kłapczyk, 5 rocznica 
+Zofia Osuch, 16 rocznica 
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona 
Berta, Ryszard Konsek, żona Maria 
+Anna Rduch, mąż Alojzy, rodzice z obu stron 
+Marianna Mizgała, 25 rocznica, mąż Stanisław, Jó-
zef syn, córka Elżbieta 
+Sylwester Piątek, 4 rocznica śmierci 
+Bronisław Jakubczyk, Alojzy Joszko, żona Helena 
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodziców i dziadków 
(Got) 
+Józef Witala, żona Maria, Brunon Sobik, żona Zo-
fia, dusze w czyśćcu 
+Karolina i Franciszek Szymura, syn Paweł, 2 córki 
4 zięciów, wnuk Franciszek (Got) 
+Berta i Roman Juraszczyk, zięć Jerzy Gorol, Grze-
gorz Juraszczyk (Got) 
+Aniela Konka, 5 rocznica, mąż Alojzy, rodzice  
z obu stron (Got) 
+Kazimiera Raczkowska, 4 rocznica 
+Paweł Hulim, 5 rocznica, rodziców z obu stron 
+ Paweł Grzesica, żona Matylda, synowa Danuta, 
syn Zygmunt, rodziców i teściów, (Bog) 
+Bronisław Boda, na pamiątkę urodzin 
+Józef Bienioszek, żona Jadwiga, wnuk Mirosław, 
Jadwiga Ściskoł 
+Kazimierz Świtoń, 14 rocznica 
+Waleska Kuczera, 14 rocznica, Albert mąż, rodziców 
z obu stron, Maria Fizia, Alojzy Kula, syn Henryk, 
+Bernadeta Nowak, 11 rocznica, Maria i Maksymi-
lian Nowak 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert 

+Maria Szymura – od siostry Róży z rodziną 
+Justyn Oleś, żona Helena 
+ Stanisław Duda, rodziców z obu stron, Agnieszka 
Czerwińska – od siostry Anieli 
+Józef Pertyński, rodzice Aniela i Stanisław Partyń-
ski, Augustyn Rojek, żona Albina 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, mąż 
Wiktor (Got) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd za-
jąc, żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu stron, 
Łaszczewski, Świder, lisiak, Godzina, Figas, Kurzac, 
Nowicki, Sablik, Michałowicz, Kuczera, Matusik, 
Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Olbryś, Zaczkowski, 
za zmarłych z pokrewieństwa 

Sobota – 26.04.2014r. 

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

 2/+Teresa Tkocz (Bog) 
11.oo Ślub: Justyna Matuszczyk – Tomasz Tkocz 
12.oo Ślub: Klaudia Gac – Patryk Gasiewicz 
13.oo Slub: Dariusz Pomykoł – Monika Bielska 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Marty Buchalik z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. TD 

15.oo Ślub: Monika Sacewicz – Mateusz Skoczylas 
17.oo 1/+Józef Mura 
 2/+Stanisław i Karolina Toboła 
 3/+Roman i Jadwiga Rojek 

Niedziela 27.04.2014r.     NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
                                                                                          BOŻEGO 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o +Edward Rojek, 8 rocznica (Got) 
10.oo +Jan Goraus, żona Berta 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Barbary i Józefa Zimnol, z podz. za otrzymane łaski 
z prośba o dalsze. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Elżbiety i Stanisława Łodziana, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Haliny i Ireneusza Pozor, z podz. za otrzymane łaski 
z prośba o dalsze. TD 

20.3o 1/+Ewa Pustołka 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Marka  
i Mariana Cichy z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Ignacy Mrowiec, Stanisław Toczek, Tymon Fojcik, Zuzanna 
Jurczyk, Bartosz Buczyło, Emilia Cierniak, Mateusz Wądo-
łowski, Tyburczy Maria, Emilia Szarlej, Oliwia Franica, 
Wiktor Wojcik, Lena Tumkiewicz, Izabela Krasowska, 
Krzysztof Widok, Kinga Weinert 
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Pogrzeby: 

Górniak Janusz  29.01.1964 – 20.11.2013 
Niesłańczyk Walenty 28.08.1945 – 30.11.2013 
Duda Małgorzata   25.05.1944 – 05.12.2013 
Oleś Aniela                    13.04.1929 – 07.12.2013 
Młynarczyk Mirosław  13.06.1968 – 07.12.2013 
Grzybowski Piotr         29.06.1973 – 10.12.2013 
Wojtyczka Róża            05.08.1928 – 15.12.2013 
Stasiak Franciszek         26.03.1922 – 14.12.2013 
Skiba Roman                 01.08.1935 – 22.12.2013 
Kopiec Ludwik             09.04.1939 – 22.12.2013 
Kucharski Edward        19.02.1959 – 22.12.2013 
Niesłańczyk Róża         28.08.1925 – 24.12.2013 
Mokrzyska Adela         13.04.1937 – 25.12.2013 
Oleś Jan                         08.10.1953 – 27.12.2013 
Musiolik Roman            21.05.1957 – 30.12.2013 
Szostek Aniela               31.08.1929 – 31.12.2013 
Hyła Elżbieta                 11.06.1931 – 08.01.2014 
Bakaj Anna                    09.09.1922 – 12.01.2014 
Groborz Stanisław         27.06.1936 – 16.01.2014 
Blaut Józef                    16.07.1940 – 18.01.2014 
Kaczmarczyk Andrzej  01.11.1950 – 20.01.2014 
Korduła Jan                  28.01.1927 – 20.01.2014 
Frelich Józef                 15.03.1931 – 22.01.2014 
Welcel Alojzy                     05.07.1923 – 26.01.2014 
Konsek Stanisław                13.03.1934 – 27.01.2014 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  
 

Marzec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były sza-
nowane prawa i godność kobiet. 
-) Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli 
na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewange-
lii. 
 
Kwiecie ń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świa-
ta stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów natu-
ralnych. 
-) Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił 
nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę. 

 
 
 
 
 

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 przed ślubne  

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

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

Sakrament chrztu  

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 27 kwietnia 2014 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2014 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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Wigilia w „Ochronce” 

 

Tradycyjnie, jak co roku 20 grudnia Ze-
spół Charytatywny przygotował wigilijkę 
dla 60 bezdomnych, którzy przez cały rok 
korzystają z gorących posiłków w naszej 
parafialnej ochronce św. Mikołaja.  

— czytaj str. 18 

 
 
 
 

Spotkanie  opłatkowe 
„Grupy Pielgrzym” 

Jak co roku „Grupa Pielgrzym” spotkała się na pro-
bostwie, aby podzielić się Opłatkiem i złożyć sobie 
życzenia. Tegoroczne spotkanie odbyło się 10 
stycznia. Spotkanie poprzedziła uroczysta Eucha-
rystia. 

— czytaj str. 19  
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Jasełka w przedszkolu 
18 grudnia przedszkolaki z grupy „Motyl-
ki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 6 korzystające gościnnie z pomiesz-
czeń Domu Parafialnego przedstawiły dla 
swoich rodziców i zaproszonych gości 
tradycyjne jasełka. 

 

 

Kiermasz świąteczny  
w Przedszkolu nr 22 

 
Tradycją Przedszkola nr 22 w Gotartowicach 
stało się organizowanie kiermaszu świąteczne-

go. W tym roku szkolnym został ogłoszony kon-
kurs na „Najciekawszą ozdobę choinkową”.  

— czytaj str. 24  

„Naturalnie” już działa 
 
Pierwszy gabinet ginekologiczny bez antykoncepcji 
na terenie archidiecezji katowickiej powstał w Rybni-
ku. Nazywa się „Naturalnie” i mieści się przy ulicy 
Żorskiej 267 (między rondem „z rybkami” a centrum 
miasta).  

— czytaj str. 22  
Ginekolog Katarzyna Wilgus-Kubica w gabinecie 
„Naturalnie” w Rybniku we wtorek 4 lutego przed 
przyjęciem pierwszej pacjentki. 

.  

 
.  

 
 

 
 

 
Fot. Przemysław Kucharczak/GN 

.  



serce ewangelii 37 

Spotkanie opłatkowe  
Ruchu Światło-Życie 

 
W toku gorączkowych przygotowań do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego, 23 
grudnia młodzież naszej parafii spotkała 
się, aby przełamać się opłatkiem, złożyć 
sobie życzenia i pośpiewać kolędy. 

— czytaj str. 20 

 

 

 

Wyjazd ministrancki 

Po trudzie związanym ze szkołą i z kolędowymi obo-
wiązkami nasza wspólnota ministrancka udała się  w  
sobotę 18 stycznia na zasłużony wypoczynek. Grupą 25 
– osobową wyruszyli z parkingu obok starego probo-
stwa na podbój Małopolski. 

— czytaj str. 25 

 

 
 

 
.  

 
Pasterz wskazuje miejsce gdzie przebywa Jezus 

.  

 
.  

 
 

 
.  
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Spotkanie noworoczne  
w Gotartowicach 

7 stycznia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 20 w 
Gotartowicach miało miejsce tradycyjne spotkanie 
noworoczne mieszkańców dzielnicy. 

— czytaj str. 18 
 

Jednym z punktów wycieczki była wizyta w kra-
kowskim  Wyższym  Seminarium Duchownym  

.  

 
naprawd ę można si ę zrelaksowa ć… 
 

 
 
 

 

 
 

 
Podczas pobytu w Aqua Parku w Krakowie  

.  

 
.  

 
.  

 
Jednym z punktów wycieczki była wizyta w kra-

kowskim  Wyższym  Seminarium Duchownym  
.  
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Śp. Aniela Szostek 

1929 – 2013 

W ostatni dzień Starego 2013 Roku, 31 grud-
nia odeszła do Pana śp. Aniela Szostek, ma-
ma pochodzącego z Boguszowic proboszcza 
parafii pw. św. Brata Alberta w Jastrzębiu 
Zdroju. Jej uroczystości pogrzebowe miały 
miejsce 3 stycznia w naszej światyni. 
 

— czytaj str. 17  

 

Śp. Jan Korduła 
1927 – 2014 

 
20 stycznia 2014 roku odszedł do Pana śp. Jan Korduła, 
ojciec pochodzącego z Boguszowic proboszcza parafii  
św. Brata Alberta w Rybniku – Kamieniu.  

 
— czytaj str. 17  

 

 

Dekanalne spotkanie  
kolędowe nauczycieli 

 
W święto Objawienia Pańskiego w parafii p.w. 
Św. Wawrzyńca spotkali się nauczyciele dekana-
tu boguszowickiego, by wspólnie kolędować z 
duetem „Insignis” i uczestniczyć we Mszy św. 
sprawowanej w ich intencji przez ks. Proboszcza 

Bronisława Matyska, który jest dekanalnym dusz-
pasterzem nauczycieli. Po Eucharystii  miało miej-
sce spotkanie przy stole w salce pod kościołem. 
 

Kolędnicy misyjni 2013 
 

Dzieci należące do kółka misyjnego w Szkole Pod-
stawowej nr 20 w Rybniku- Gotartowicach już po 
raz drugi włączyły się w ideę Kolędowania Misyj-
nego. 

 
— czytaj str. 15 

 

 
.  

 
.  

 
.  
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Dekanalny konkurs kolęd  
i pastorałek 

 
17 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. 
Jadwigi Śląskiej w Świerklanach odbył się deka-
nalny przegląd kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy 
Jezuskowi”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
podstawowych Dekanatu Boguszowice. Gościem 
honorowym konkursu był Abp Wiktor Skworc, Me-
tropolita Katowicki. 

— czytaj str. 22 
 

 

103 lata Pana Alojzego 
 

Najstarszy mieszkaniec Gotartowic, Pan Alojzy 
Frelich, 23 stycznia 2014 roku ukończył 103 lata. 
Z życzeniami Solenizanta odwiedzili m. in. radny 
Rady Miasta Leszek Kuśka oraz Przewodnicząca 
Zarządu Dzielnicy Gotartowice Urszula Stajer. 

 
— czytaj str. 20 

Z kącika gospodarczego 
 

Pomimo jesienno-zimowych miesięcy, dzięki sprzy-
jającej aurze, mogły być kontynuowane prace na 
naszych obiektach parafialnych, m. in. kapitalny 
remont schodów do kaplicy św. Anny. 
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