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„Co rządzisz ziemią i niebem, opatrujesz dzieci chlebem,
Tyś nam dał urodzaj złoty, my Ci dali trud i poty”

Fot. P. Gorus

(F. Karpiński)

Wakacyjne
wspomnienia
Za nami dwa miesiące wakacji.
Tradycyjnie, część naszych najmłodszych mogła przez dwa
tygodnie przebywać na koloniach w Białce Tatrzańskiej.
— czytaj str. 16-17, 30

Dożynki 2014
Podziękowanie za tegoroczne plony miało miejsce 7 września podczas Mszy św. o godz. 11.30, którą
tradycyjnie poprzedził korowód
dożynkowy dzielnic Gotartowice i
Boguszowice. Po południu na Farskim Ogrodzie odbył się festyn
dożynkowy.
— czytaj str. 2-5, 14-15

Nabożeństwa
różańcowe
Zbliża się miesiąc październik.
Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych, by wypraszać dla nas i całego świata potrzebne łaski.
KRÓLOWO RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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Dożynki 2014
Tradycyjny korowód dożynkowy dzielnic Gotartowice i Boguszowice poprzedził uroczystą Mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony. Po Eucharystii w scenerii Farskiego Ogrodu
spotkali się gospodarze i zaproszeni goście, zaś po południu
była okazja do wspólnej zabawy na dożynkowym festynie.
— czytaj str. 14-15
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Pielgrzymka dzieci
komunijnych
22 czerwca br. dzieci, które w tym
roku przystąpiły do pierwszej i wczesnej Komunii św. wraz ze swoimi rodzicami i katechetami udały się do
katedry Chrystusa Króla w Katowicach, by dziękować za dar Eucharystii. Tegoroczna pielgrzymka odbyła
się pod hasłem „Jezus, nasz dobry
pasterz”.

Wspólne zdjęcie dzieci komunijnych na schodach katedry

Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa
Wiktora Skworca
 w ogrodach Kurii Metropolitalnej
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Odpust parafialny
Uroczystość odpustowa w tym roku zbiegła się z Uroczystością św. Apostołów
Piotra i Pawła 29 czerwca. Z tej okazji
Słowo Boże wygłosił i sumę odpustową
koncelebrował ks. dr Łukasz Gaweł – sekretarz i rzecznik naszego ks. Arcybiskupa
Wiktora Skworca. Z okazji odpustu oprócz
ks. Łukasza swoją obecnością zaszczycili
nas kapłani związani z naszą parafią i dekanatem boguszowickim.

Msza św. w intencji
zmarłych parafian
Msza św. na parafialnym cmentarzu z okazji odpustu, została odprawiona przez ks. Proboszcza
w piątek 27 czerwca w Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Panu Bogu dziękujemy za okres wakacji i szczęśliwe rozpoczęcie Nowego
Roku Szkolnego. Niech Bóg błogosławi
naszym najmłodszym, którzy pierwszy raz
przekroczyli próg szkoły i w cieniu zatroskania swoich nauczycieli, rodziców i
dziadków podejmują poważne życiowe
obowiązki. Przy tej okazji zapraszam
wszystkich na cotygodniową – czwartkową Mszę św. szkolną, by prosić o światło
Ducha św. oraz czas pokoju i bezpieczeństwa dla naszych rodzin.
Dziękuję wszystkim parafianom za postawę
wiary i trwania na modlitwie pomimo urlopowego
okresu. W każdą niedzielę nasza świątynia wypełniona była wieloma ludźmi i rodzinami
wraz z małymi dziećmi. Jakże różny to obraz od
tego co widziałem w czasie odwiedzin u znajomych w Austrii czy Szwajcarii. Tam ilość miejscowych katolików obecnych na Eucharystii nie
przekraczała kilkadziesiąt osób - o średniej wieku
ok 60-70 lat. Natomiast na terenie tej samej miejscowości, gdzie przebywałem można było zauważyć setki muzułmanów w charakterystycznych
strojach, wiernych swojej tradycji, czujących się
na zachodzie Europy jak u siebie. Nasuwa się
mocna refleksja i coraz wyraźniej widać, że niewierność Jezusowi, odejście od Bożych przykazań, łamanie praw natury i kierowanie się w sposób egoistyczną wyłącznie ekonomią przynosi
powoli zapowiadane nieraz w zwyczajnym nauczaniu kościoła i prywatnych objawieniach (jak
chociażby w Fatimie) nieodwracalne skutki. Musimy być również świadomi, że każdy z nas ma
swój własny udział w kształtowaniu się współczesnego świata również przez osobistą niewierność Bogu i Jego przykazaniom. Nadzieja chrześcijańska wzywa nas jednak do osobistego nawrócenia i nieustannej modlitwy o pokój i bezpieczeństwo dla naszych rodzin, z ufnością, że
zwycięstwo dobra nad złem zawsze jest możliwe.
W czasie pobytu w Obersaxen (miejscowość górska we wschodniej Szwajcarii, w kantonie Gryzonia, położona na wysokości 1280-2300
m n.p.m.) mieszkałem na probostwie u ks. Adama
Pradeli. Kapłan ten przybywał nieraz z pomocą

duszpasterską do naszej boguszowickiej parafii,
gdy pełnił obowiązki w Sądzie Biskupim w katowickiej Kurii. Obecnie oprócz funkcji proboszcza
w Obersaxen ks. Adam podejmuje dodatkowe
inicjatywy, tworząc internetową telewizję opoka.tv oraz głosząc przynajmniej raz w roku rekolekcje ewangelizacyjne na terenie Chin. Razem
z księdzem Adamem w Jego kaplicy na probostwie odprawiliśmy również Mszę św. w intencji śp. Krystiana Dziuroka, który „pozostał na
stałe” w cieniu Pitz Berniny w objęciach gór
i lodowca. Niech Bóg ogarnie Go swoim Miłosierdziem, a serca najbliższych wypełni pociechą
i wdzięcznością za piękne życie Krystiana.
W czasie wakacji zmienia się charakterystyka
życia naszej parafii pod względem działalności
dobroczynnej. Chociaż zawieszona jest działalność kuchni charytatywnej, to nasz ZESPÓŁ kontynuuje swoją misję w czasie pobytu ministrantów
w Białce Tatrzańskiej i prowadzonych tam tygodniowych kolonii charytatywnych. Z serca dziękuję wszystkim, którzy wspierali, bądź też osobiście zaangażowali się w to dzieło - na czele
z Panią Kornelią Mokry oraz Panem Piotrem
Mandryszem.
Dziękuję również wszystkim, którzy w sposób duchowy wspierali naszą wspólnotę parafialną
modląc się i pielgrzymując do miejsc świętych,
a w szczególności w czasie 69 Pieszej Rybnickiej
Pielgrzymki na Jasną Górę.
Okres wakacyjny nie zwalnia nas od podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych i przeprowadzania koniecznych remontów i napraw.
W miesiącu lipcu i sierpniu zostały wykonane
następujące prace:
1/ zabudowanie nowych i przerobienie istniejących wcześniej poręczy na schodach do
zakrystii i kaplicy św. Anny. Naprawa uszkodzonej przed kilku laty pod wpływem spadającej
z dachu bryły ludu i śniegu poręczy na długim
balkonie probostwa (firma pana Ogiermana).
2/ zakupienie wykładziny gumolitowej (pan
Hubert Figas i pan Piotr Mandrysz)
3/ pokrycie podłogi w zakrystii nową wykładziną (panowie Figas, Mandrysz, Palarz oraz
Chłopik Marian, Zając Robert, Kazimierz Kuczera, Stożko Józef, Oleś Mateusz i pani Byczek
Barbara).
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4/ odnowienie szaf na szaty liturgiczne
w zakrystii przez pana Romana Nieckarza
z ul. Błękitnej.
5/ drobne poprawki malarskie (panowie:
Jan Śmiatek, Andrzej Kaczyński).
6/ czyszczenie klimatyzacji i wymiana filtrów w chłodni Domu Pogrzebowego (firma
Agnieszki i Janusza Kufietów).
7/ wykonanie ogrzewania na schodach do
kaplicy św. Anny (firma pana Piotra Dyli).
8/ trwa również przygotowanie materiału
granitowego na schody do kaplicy św. Anny
(firma pana Krystiana Mazurka ze Świerklan).
Jak zawsze dziękuję w szczególny sposób
za inicjatywę i konkretne działanie na rzecz
parafii panu Hubertowi Figasowi i życzę Mu
wiele sił i zdrowia.
Serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznych DOŻYNEK na czele z panem Cezarym Kaczmarczykiem. Wszystkim działaczom
dzielnicowym z Boguszowic i Gotartowic, a przede wszystkim naszym rolnikom, tym którzy przyozdobili pojazdy, obejścia oraz kościół. Dziękujemy harcerzom aktywnie obecnym na ogrodzie
oraz w świątyni. Wszystkim biorącym udział w
Dożynkach i festynie na Farskim Ogrodzie. Bóg
zapłać za obecność w pięknych strojach ludowych, a wszystkim ofiarodawcom za złożenie

tradycyjnego daru dożynkowego na rzecz parafii.
Podejmując jeszcze temat, który był poruszony na czerwcowym spotkaniu Duszpasterskiej
Rady Parafialnej, postawione zostało pytanie o
możliwość wybudowania parafialnej kaplicy filialnej na terenie Gotartowic, która ułatwiłaby
osobom starszym udział w codziennej Eucharystii. Nieco przypadkowo, w formie prywatnej
rozmawiałem nawet na ten temat z ks. Arcybiskupem Wiktorem Skworcem. Sama obecność i
lokalizacja naszego terenu kościelnego w Gotartowicach nie przyczyni się do rozwiązania korzystnego, szczególnie dla ludzi starszych. Z racji
problemu optymalnej lokalizacji takiego miejsca,
na ten temat będzie można się wypowiedzieć w
czasie odwiedzin duszpasterskich w Gotartowicach - przedstawiając ewentualne propozycje.
Na to co jest przed nami, na czas troski
o wszystkie obiekty parafialne i przylegający
do nich rozległy teren wszystkim zaangażowanym z serca błogosławię. Zachęcam jednocześnie siebie samego i każdego z nas do osobistego nawrócenia i większej gorliwości w modlitwie o pokój na świecie.
Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz

Proboszcz z Ars (32)
Czytamy o dalszych losach św. Jana
Vianneya. Poznajemy jak trudna była Jego
droga również w kapłaństwie, ileż napotykał
przeszkód. Nie oszczędzili Mu krytyki nawet
bracia w kapłaństwie.

SPRZECIWY ZE STRONY
DUCHOWIEŃSTWA
W pielgrzymkach tłumów do wioski Ars duchowieństwo nieznaczny tylko brało udział. Zdawało się kapłanom,
iż jest rzeczą nieprawdopodobną, by z małej, zacofanej i
zapadłej wioski mogło przyjść co dobrego. Proboszcz z Ars
nie jest człowiekiem takim, jak inni - mówiła o nim opinia
powszechna. Oczywiście wiedzieli o tym konfratrzy aż
nadto dobrze... Ale uważali oni, że ks. Vianney był po prostu człowiekiem ekscentrycznym i zyskałby wiele na tym,
gdyby się zmienił i postępował, jak wszyscy inni ludzie.
Surowo krytykowano jego ubiór i w sposobie zachowania
się nie chciano widzieć nic innego, jak tylko zamiłowanie
do oryginalności. Dziwactwem nazywano to, co istotnie
wypływało z doskonałej intencji. Ksiądz Proboszcz - zaświadcza Joanna Maria Chanay, praczka zakładu dla sierot -

lubił porządek i czystość; dowodem tego jest fakt, że bardzo
często zmieniał bieliznę. Oczywiście o tym szczególe z prywatnego życia Proboszcza z Ars ogół nie wiedział, natomiast
zaś widziano jego zewnętrzne ubóstwo i nazywano je niechlujstwem.
Święty bowiem dobrowolnie, celem umartwienia się,
w duchu pokory, nosił zawsze wytartą sutannę, stary kapelusz i nieczyszczone łatane trzewiki. Nawet na konferencje
dla duchownych przybywał tak ubogo ubrany, iż budził w
konfratrach politowanie. Niektórzy posądzali go o sknerstwo. Czyż nie mógłby, nawet przy szczupłych dochodach,
sprawić sobie przyzwoitego odzienia? - mówili. Innym
znów zdawało się, że postępując tak, okazuje brak zdrowego
rozsądku; a jeszcze innym, że była to obłuda, zamaskowana
pycha i ukryta chęć zwracania na siebie uwagi. Stąd powstała nieżyczliwość dla świętego, przy każdej sposobności
ujawniająca się w słowach, a nawet w czynach. Niejednokrotnie cierpko żartowano sobie z niego, co on przyjmował
pogodnie i wesoło. - Bardzo to dobre dla Proboszcza z Ars mówił. - Kto powie: Proboszcz z Ars, ten wszystko powiedział?...
Pewnego razu, po zakończeniu misji w Trevoux, w
czasie obiadu, ksiądz biskup Devie, z Belley, poprosił ks.
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Vianney'a, aby siadł przy stole obok niego. Niezawodnie
tym postąpieniem chciał biskup zaznaczyć wobec wszystkich zebranych, jakim szacunkiem darzy pokornego kapłana, na którego już nieraz próbowano rzucić cień oszczerstwa. Zacny biskup widział w tym ubożuchnym proboszczu
dziwny urok; nieziemski urok bohaterstwa w wypełnianiu
aktów cnót. Zaraz na początku obiadu, jeden z zaproszonych
księży pozwolił sobie na tego rodzaju uwagę - wypowiedzianą niby półgłosem, dość głośno wszakże, aby była przez
wszystkich słyszaną: Proboszcz z Ars, który siedzi tuż obok
ks. Biskupa, nie ma nawet pasa na sobie... Słowa te biskup
pokrył milczeniem, milczał także i Proboszcz z Ars, ale
padła na nie odpowiedź z ust jednego ze starszych kapłanów, który ostro odparował cios, wymierzony w Świętego: Proboszcz z Ars bez pasa wart jest więcej, niż inny razem ze
swym pasem! - To się nazywa celnie trafić! - dorzucił biskup. Wobec tego, Proboszcza z Ars pozostawiono w spokoju.
Ksiądz Vianney okazywał się nieczułym na wszelkie
krytyki, dotyczące jego zewnętrznego wyglądu. Poślubiwszy Panią Biedę - jak Franciszek z Asyżu i Benedykt Labre
- stale nosił jej godła. Prawdopodobnie przebaczono by
Proboszczowi z Ars jego zaniedbanie w ubiorze, gdyby był
kapłanem uczonym, i tylko z zamiłowania samotności i
ciszy, sprzyjającej studiom, osiadł w tym nieznanym zakątku. Niestety, koledzy duchowni mieli dobrą pamięć!... Pamiętali, jak ks. Vianney odbywał studia teologiczne... Pamiętali owe pięć miesięcy, spędzone przez niego w Seminarium Św. Ireneusza w Lyonie; nieznajomość łaciny; a
wreszcie wydalenie w środku roku szkolnego... Cóż znaczyła praktyka na probostwie w Ecully, i teraz, w Ars - najlichszej parafii w diecezji!... Biedny ten ksiądz Vianney!... I do
niego to udawało się tyle osób naiwnych, by zasięgnąć rady
- Cóż mogło być nadzwyczajnego w jego duchowym kierownictwie?! - Tak myślano o świętym. Nie jest on większym cudotwórcą niż my - powiedział raz o Proboszczu z
Ars pewien ksiądz, w obecności pani de Cibeins.
W mniemaniu wielu, ten ciągły ruch w kierunku Ars,
coraz bardziej przybierający cechy pielgrzymek, stawał się
gorszący. - Pora już oświecić te prostacze umysły! - mówiono - A gdyby to nie pomogło, należy zwrócić się do władzy
wyższej... I tak się stało. Niektórzy kapłani, pod groźbą odmówienia rozgrzeszenia, z wysokości ambony zabraniali
swym parafianom udawać się do Ars. Inni chwycili za pióro,
by zawiadomić biskupa o rzekomym niebezpieczeństwie,
grożącym tylu biednym duszom. Niezawodnie, zdawało się
tym oskarżycielom - jak mówiła Katarzyna Lassagne - iż do
takiego postępowania mieli słuszne powody. Wszystkie te
słuszne powody ograniczały się w ostateczności tylko do
jednego... tj. do braku zdolności ks. Vianney'a. Tę legendę o
nieuctwie proboszcza z Ars należy stanowczo i raz na zawsze rozwiać. Bez wszelkich wykrętów przyznać trzeba, iż
święty nasz nie okazywał nigdy tak zwanej ciekawości literackiej. W całym swym życiu kapłańskim nigdy nie oddawał się lekturze dla samej tylko przyjemności, nawet nie
czytywał dzienników, a jedynym pismem periodycznym,
które czytał, były Roczniki Rozkrzewiania Wiary.
Przeszkody i pośpiech w odbywaniu nauki, w latach
dziecięcych i młodzieńczych, musiały odbić się na całym
jego życiu. Przy tym długa bezczynność umysłu, w jakiej
pozostawał Święty do dwudziestego roku życia, także nie
mogła pozostać bez wpływu na jego późniejszą zdolność do
nauki. Musiał on wprawdzie znać nazwiska większych poe-

tów, dramaturgów i mówców; może nawet u księdza Balley'a w Ecully pobieżnie przeczytał urywki z ich dzieł, ale
znać nie pozostało mu żadne wyraźne o nich wspomnienie,
bo w jego kazaniach nie znajdujemy ani jednego zdania z
autorów świeckich.
To wszystko przyznawszy, musimy wszakże powiedzieć, że ocena braków umysłowych Proboszcza z Ars nie
wypadnie tak bardzo źle, gdy zważymy jego krytycyzm i
dowcipnie mówiąc już o cudownym darze wyższej mądrości. Przez nadmierną pokorę poniżając się niesłusznie, ks.
Vianney swym nieprzyjaciołom dostarczał broni przeciw
sobie.
Uważał się za wielkiego nieuka - pisze Katarzyna Lassagne. - Cóż chcecie? - mawiał - przecież ja studiów nie
odbywałem! Wprawdzie Ksiądz Balley, przez pięć czy sześć
lat, starał się czegoś mnie nauczyć, lecz tylko na próżno czas
tracił, bo nic do mojej pustej głowy włożyć nie zdołał!. A
innym razem, jeszcze dodawał: - gdy znajduję się w towarzystwie swych kolegów - kapłanów, jestem jak... Bordin...
(było to nazwisko znanego w tej okolicy idioty). - W każdej
rodzinie jest zawsze jedno dziecko posiadające mniej rozumu niż reszta jego braci i sióstr; otóż w naszej rodzinie ja
właśnie byłem tym dzieckiem...
W starości już, ujrzawszy swój portret, nie bardzo podobny, bo wykonany był przez kogoś na los szczęścia, święty rzekł z uśmiechem: - Tak, to ja jestem. Proszę patrzeć,
jaką mam głupią minę!...
W konfesjonale - opowiada baronówna de Belvey mówił zupełnie poprawną francuszczyzną - sama miałam
tego dowody - zaś przy naukach katechizmowych, jakby ze
szczególniejszym upodobaniem, popełniał niekiedy błędy,
zwłaszcza wówczas, gdy wśród słuchaczy znajdowały się
osoby znaczniejsze. Jeśli weźmiemy pod uwagę wytrwałość
ks. Vianney'a w pracy, cechujący go zmysł spostrzegawczy,
świeżość jego wyobraźni, subtelny dowcip i żywą pamięć,
musimy dojść do wniosku, że gdyby nasz święty odbywał
nauki w normalnych warunkach, na pewno ukończyłby je
pomyślnie. Pani de Belvey, której słowa powtórzyliśmy
wyżej, tak jeszcze mówiła o nim: - Nie był ks. Vianney
wprawdzie geniuszem, lecz miał umysł jasny i wcale nie
przeciętny. - A nadmienić trzeba, iż baronowa de Belvey
była osobą światową i sama posiadała umysł bardzo bystry.
Katarzyna Lassagne świadczy z podziwem, że Święty
Proboszcz - opowiadał rzeczy, o których nigdzie indziej nie
słyszała i których nie znalazła w żadnej książce. Wielki
wysiłek, z jakim święty Proboszcz z Ars przygotowywał się
do kazań, dawał pożądane owoce. Podziwiano ścisłość głoszonej przezeń z ambony nauki. Podobnej dokładności w
wyrażaniu prawd świętych domagał się też od kapłanów,
których zapraszał z kazaniem do swego kościoła. Pewnego
razu nie zawahał się wytknąć dyskretnie kaznodziei, że w
sposób zbyt fantastyczny odmalował męki czyśćcowe. Do
końca życia zresztą poczytywał sobie za święty obowiązek
wertowanie dzieł wielkich teologów. Gdy napływ pielgrzymów czynił z niego więźnia konfesjonału, wtedy oczywiście
pozostawiał książki na boku, ale w porze zimowej, znajdując trochę wolnego czasu, każdego wieczora powracał do
studiów. Ja sam - opowiada ksiądz Raymond, pierwszy jego
wikariusz - dostarczyłem mu w tym celu Examens Valentin'a
i Teologię moralną Gousset'a, które każdej zimy studiował.
Powoli przyswoił sobie kwintesencję teologii. O Eucharystii, o ważności i wielkości katolickiego kapłaństwa, o
pośrednictwie Najświętszej Panny, znajdujemy u niego
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myśli jasne, głębokie, niekiedy godne Ojców Kościoła; co
zresztą nie jest dziwne, bo rozum Sług Bożych pochodnię
swej wiedzy zapala od światła Boskiej wszechwiedzy. Proboszcz z Ars posiada świętość - rzekł raz ktoś w obecności
pewnego uczonego profesora filozofii - ale, niestety, tylko
samą świętość... Na to profesor odpowiedział: On posiada
wiele światła, które rozbłyska w nim bardzo często. Z jakąż
dokładnością, i w jakiej jasności widzimy rzeczy, gdy patrzymy na wszystko przez pryzmat Ducha Świętego! Do jak
szczytnej wysokości uczucia i rozumu wznosi nas wiara! Tę
samą myśl, ale bodaj jeszcze piękniej, wyraziła dusza prosta, nie znająca się na filozofii: - Ksiądz Proboszcz - pisała
Katarzyna Lassagne - tak był we własnych oczach maluczkim, tak unicestwionym, że Duch Święty sam chętnie wypełniał tę próżnię przedziwnym bogactwem światła. Pewien
uczony kapłan, przyjaciel mój - opowiada Ojciec Cyryl
Faivre, misjonarz z Saint- Claude - zwrócił się do księdza
Vianney'a o rozstrzygnięcie niezmiernie zawiłego kazusu
teologicznego, i zachwycony był łatwością, z jaką sługa
Boży dał mu zadziwiająco dokładne rozwiązanie.
Klucz do wyjaśnienia zagadki, dlaczego Ks. Vianney z
taką łatwością ujmował najzawilsze sprawy, dał nam sam
święty, gdy w jednej z nauk katechizmowych tak się wyraził: Ludzie natchnieni przez Ducha Świętego mają pojęcia o
rzeczach zawsze-zgodne z prawdą. Dlatego to nieraz nieuczeni więcej wiedzą od ludzi uczonych. Konfratrzy, którzy
w życiu księdza Vianney'a pomijali ten czynnik Boży, długo
jeszcze uważali go za nieuka, podszytego zuchwalstwem.
Wszak decydował niekiedy o powołaniach, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu; rozstrzyganie najzawilszych
kwestii z kazuistyki było dla niego jakby zabawką, wobec
niektórych penitentów okazywał krańcową pobłażliwość,
względem innych - nadmierną surowość. Było to po prostu
nie do pojęcia!...
Wszystko to powtarzano sobie na plebaniach na podstawie zwykłych pogłosek; gdyż domyślić się łatwo, że
krytycy księdza Vianney'a nie zdobyli się na tyle szczerości
i pokory, by osobiście poradzić się go, lub uklęknąć przy
jego konfesjonale. Zdarzało się wszakże, iż osoby mało
wykształcone, źle tłumacząc sobie jego odpowiedzi, nadawały im znaczenie zupełnie błędne. Cóż to były za osoby?
Głowy egzaltowane, a raczej słabe głowy: chorobliwe skrupulatki i histeryczki, wiecznie niezadowolone z otrzymanych wskazówek. Kobiety te wślizgały się pomiędzy pielgrzymów, jak osy do pszczół. Święty nasz wszystkich pragnął nawrócić, lecz widząc brak dobrej woli u osobników
upartych, stawał się wobec nich bardzo zwięzłym i szybko
ich odprawiał. Roztropność jego posuwała się jeszcze dalej.
W przewidywaniu natręctwa rażącego lub śmiesznego, niekiedy wprost odmawiał wysłuchania spowiedzi niektórych
osób. Proszę mię uwolnić od tej godnej politowania osoby mówił spokojnym głosem do dozorczyni. - Proszę ją skłonić
do odejścia od konfesjonału...
Jakież bolesne było zdziwienie świętego kierownika
dusz, gdy o uszy jego obiło się echo fałszywych skarg i
narzekań. Biedny ten mizerny Proboszcz z Ars! - mówił
wzdychając - co też mu ludzie w usta kładą i o jakie czyny
go pomawiają!... Teraz już nie o Ewangelii, lecz o nim kazania głoszą! Wreszcie zaczęły doń napływać listy, po
większej części anonimowe, w których wyrzucano mu jego
niewczesną gorliwość, chęć przyciągania do swego kościoła
dewotek, które lepiej by zrobiły, pozostając w swoich para-

fiach. Tego samego zdania był i ksiądz Vianney. - Ja ich nie
proszę, by tu przybywały - mówił.
Powiadają, że Ksiądz Proboszcz jest świętym - pisał
anonimowo, w imieniu kilku współbraci, pewien ksiądz. - A
jednak nie wszystkie osoby udające się do niego powracają
nawrócone. Dobrze by Ksiądz Proboszcz zrobił, miarkując
źle zrozumianą gorliwość. W przeciwnym razie, zmuszeni
będziemy, choć z przykrością, zawiadomić o tym jego Ekscelencję. Na to atakowany odpowiedział, pisząc wprost do
autora listu, którego zdradziło jego pismo: Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi za życzliwe wskazówki, których
mi łaskawie udzielił. Wyznaję swe nieuctwo i brak zdolności.
Jeśli niektóre osoby z sąsiednich parafii nie nawróciły się po
przyjęciu ode mnie Sakramentów Św., jestem tym głęboko
zasmucony. Skoro Ksiądz Proboszcz uważa za właściwe,
proszę napisać do Jego Ekscelencji, który, jak się spodziewam, będzie tak dobry i zgani mię... Niech Ksiądz Proboszcz
zechce modlić się za mnie do Boga, bym czynił mniej złego,
a więcej dobrego... Autor anonimowego listu natychmiast
odpisał księdzu Vianney, przepraszając go szczerze. Tym
razem przy końcu listu już położył swój podpis. Stopniowo
uprzedzenia przeciwko Proboszczowi z Ars pierzchały.
Zresztą dla ludzi dobrej woli dosyć było zbliżyć się do niego,
by broń złożyć. Pewien zakonnik, przybywszy do Ars, zrazu
nazywał fanatykiem tego, którego inni już Świętym mienili.
Ale odjeżdżając z Ars był pełen podziwu dla światła i cnoty
Sługi Bożego.
Ksiądz Tournier, który zmarł na stanowisku proboszcza w Ceyzeriat, często żartował sobie ze sługi Bożego,
choć go jeszcze nigdy nie widział. Wreszcie przybył do Ars.
Zaledwie usłyszał świętego kaznodzieję, rozpłakał się. Od
tej chwili ani sobie, ani nikomu w swej obecności, nie pozwolił na żadne słowo przeciwko księdzu Vianney. Pewna
gospodyni z Ars opowiadała Katarzynie Lassagne, iż razu
jednego, w domu jej zamieszkał ksiądz, który przybył do
Ars z wyraźnym zamiarem wybadania księdza Vianney'a.
Zaraz poszedł do zakrystii, zamierzając wprowadzić świętego w zakłopotanie swymi pytaniami; lecz ujrzawszy go,
zmieszał się tak dalece, że nie wiedział co ma powiedzieć. Głosiłem kazania w obecności biskupów - wyznał później
szczerze - a nigdy nie byłem onieśmielony do tego stopnia.
O dalszej krytyce ks. Vianey’a ze strony braci
w kapłaństwie w kolejnym numerze SE.
(Przygotował ks. Krzysztof B. Za: Francis
Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków
2009)

„Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać różaniec, który wiarę i cnotę
ożywia.”
Papież Leon XIII

„Różaniec to moja ulubiona modlitwa (…) Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”
Papież Jan Paweł II
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
W sierpniowy poranek
wchodzimy do kościoła p.w.
św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce. Kościół posiada
cenną relikwię. Jest nią Obraz Miłosierdzia Bożego. Jest
ściśle związany z osobą bł.
ks. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Na prośbę ks. Sopoćki, artysta z Krakowa Ludomir Ślendziński namalował
dwa obrazy Miłosierdzia Bożego. Jeden z nich miał być
przekazany dla Ojca Świętego, a drugi - dla Episkopatu
Polski. Malowidła nie dotarły
jednak do swoich adresatów.
Jeden trafił do katedry w Białymstoku, natomiast drugi do
sokólskiego kościoła.
W bocznym ołtarzu wystawiona
jest monstrancja z Jezusem Eucharystycznym, a poniżej można zobaczyć
korporał z kawałkiem mięśnia sercowego, a było tak „12 października
2008 r. podczas udzielania Komunii
ks. wikariusz Jacek Ingielewicz, podniósł z posadzki lekko ubrudzoną
Eucharystię, którą wskazała mu kobieta oczekująca na Komunię Świętą.
Zgodnie z ustalonymi przepisami
liturgicznymi, Eucharystię umieszczono w wypełnionym wodą vasculum, w
którym miała się rozpuścić. Naczynie
zamknięto w sejfie w zakrystii. Po
tygodniu w naczyniu na zanurzonej
Komunii Świętej znaleziono plamę
sprawiającą wrażenie krwi. 30 października 2008 r. Eucharystię wyjęto i
położono na korporale, na którym
pozostał czerwony ślad. Powiadomiona o zdarzeniu białostocka kuria biskupia zleciła badanie próbek Eucharystii przez dwóch patomorfologów
(prof. Stanisław Sulkowski i prof.
Maria Sobaniec-Łotowska) z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
którzy zgodnie orzekli, że „przysłany
do oceny materiał (...) wskazuje na
tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych
organizmu najbardziej ją przypomi-

na” (opis badania można znaleźć na
stronie internetowej).
W historii cudów było około
dziesięciu. Najbardziej znane to
oczywiście cud w Lanciano we Włoszech, ale wydarzały się one na całym
świecie, m.in. w Wenezueli i Korei.
W ich trakcie hostia w postaci chleba
zamienia się w ludzką tkankę, najczęściej mięśnia sercowego, zaczyna
krwawić. Bóg chce przez to namacalnie pokazać, że rzeczywiście następuje zamiana chleba w jego ciało, że to
w ciele Chrystusa dokonało się odkupienie.
Adorujemy Pana Jezusa rozważając słowa ewangelii. „Ja jestem
chlebem żywym, który stąpił z nieba.
Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za życie świata”.
J.6,51 oraz „Kto spożywa moje ciało i
pije moją krew, ma życie wieczne, a
Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest
napojem. Kto spożywa moje ciało i
pije moją krew, pozostaje we Mnie, a
Ja w nim”. J.6,54-55. Miejsce to
szczególnie sprzyja osobistej refleksji,
wyznaniu wiary. Tak - wierzę, że Ty
jesteś Synem Bożym, że jesteś obecny
w Kościele pod postacią chleba i
wina, które w czasie sprawowania
Eucharystii staje się Twoim ciałem i
krwią. W Tobie mam życie, poza
Tobą usycham. Przedziwne doświadczenie miejsca.
Jeszcze tego samego dnia przekraczamy granicę z Białorusią i nocą
jedziemy na spotkanie z małżonkami
ekip białoruskich. Małżonkowie z
Polski (5 par) pragną z nimi świętować 10 lecie powstania ruchu Equipes
Notre-Dame na Białorusi. Dziękujemy razem z nimi Bogu za to ogromne
dobro. Obecni są doradcy duchowi
ekip, jest ksiądz biskup sprawujący
Eucharystię. Dzieją się rzeczy dobre –
tworzymy radosny kościół i to jest
piękne.
Ruch nie zatrzymuje się w miejscu, ale podąża za zmianami, za potrzebą nowego pokolenia, by charyzmat Ruchu był żywy, by Ruch służył
pomocą małżonkom na całym świecie

w poszukiwaniu Jezusa w ich życiu, w
odnajdywaniu Go i pójściu za Nim na
drodze do świętości.
Przed nami kolejny nowy rok
pracy formacyjnej i to dla nas jest
piękne, spotkania we wspólnocie, na
wspólnej modlitwie,
rozważaniu
Słowa Bożego, medytacji, na refleksji
tematu formacyjnego, razem z kapłanami stajemy się namacalną cząstką
Kościoła, taką zwerbalizowaną, żywą
– to wielka dla nas sprawa.
W czerwcu br. po rocznym
przygotowaniu nowe małżeństwa
przyjęły Kartę i stały się członkami
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Equipes Notre-Dame. Od września
zaczną samodzielnie pracę w Ekipie.
Inni nowi małżonkowie rozpoczną
swoją przygodę z ekipami od pilotażu.
Jeżeli czytający te słowa jesteście
małżeństwem sakramentalnym i czujecie, że się wypalacie, że czegoś
Wam brakuje, nie wahajcie się,
wejdźcie na drogę poszukiwań Jezusa
w Waszym życiu. To odmieni Wasze
życie, ukierunkuje w dobrą stronę, w
kierunku nieustannego wzajemnego
obdarowywania miłością i da szansę
na piękne życie.

Bernadeta i Piotr
Jak zawsze zapraszamy na rekolekcje,
zachęcamy więc na wyszukanie sobie
rekolekcji i uczestnictwo w nich.
Nasze Stowarzyszenie organizuje
rekolekcje prawie w każdym miesiącu
dla wszystkim małżonków sakramentalnych – zapraszamy. Znajdziecie nas
na stronie internetowej:
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje
Zgłoszenia na adres e:mail:
rekolekcje@end.win.pl
lub telefonicznie pod nr

602-694-598
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Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego
W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Święto Podwyższenia
Krzyża
Świętego.
Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. Choć przedstawia smutną chwilę z życia
Pana Jezusa (śmierć na krzyżu) to jest znakiem radości
i nadziei chrześcijańskiej.
Chrystus po śmierci zmartwychwstał, żyje i wstępuje do nieba.
Nasza chrześcijańska nadzieja jest
więc przepełniona radością; Jeśli
Chrystus zmartwychwstał to my też
zmartwychwstaniemy. Nie możemy
uniknąć smutku który towarzyszy
krzyżowi; Chrystus umarł za grzeszników by stać się wybawcą od grzechów, wykupił nas swoją śmiercią i
dzięki Niemu możemy (jeśli się do
Niego ufnie zwrócimy) dostąpić przebaczenia grzechów, odkupienia i wejścia do nieba.
Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka. Śmierć nie może
nas od Niego odłączyć ale może nas
z Nim połączyć (to najbardziej radosny wymiar i znaczenie śmierci).
Wszyscy, którzy doszli do tej wiedzy:
a więc Apostołowie, święci i inni
chrześcijanie stawali się ludźmi radości (mimo trudności i cierpień przeżywanych w swoim życiu, a nikt z
nich nie był ich pozbawiony tak jak
Pan Jezus). Jeśli po śmierci dalej będę
żył, to ważne aby żyć w najlepszym
towarzystwie. Towarzystwie Jezusowym, aniołów i świętych oraz Maryi.
Dzieci Maryi w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego dały parafianom okazję by zaopatrzyli się w
Krzyż Święty. Niech nie będzie domu
w naszej parafii gdzie na godnym
miejscu na ścianie nie byłoby Krzyża
Świętego (i poświęconego). Niech
Krzyż podobnie jak napis kolędowy
na naszych drzwiach będzie znakiem
świadectwa: tu mieszkają bracia i
siostry Pana Jezusa, chrześcijanie,
dzieci Boże.

Znaczenie liter na na medalu
św. Benedykta

Krzyż z medalikiem św. Benedykta
(był między innymi do nabycia
u Dzieci Maryi)

Litery znajdujące się pomiędzy ramionami Krzyża: C S P B oznaczają
Crux sancti Patris Benedicti (Krzyż
św. Ojca Benedykta). Na pniu Krzyża
Znany stał się w XI w. dzięki
cudownemu uzdrowieniu, jakiego
doznał młody człowiek ukąszony
przez węża. Żadne leki nie odniosły
skutku i chory był już w agonii. Wtedy we śnie ujrzał starca, w którym
rozpoznał św. Benedykta. Święty
dotknął jego rany krzyżem, który
trzymał w ręce i choroba znikła bez
śladu. Wkrótce człowiek ten został
mnichem, a niedługo potem wstąpił
na tron papieski jako Leon IX. Krzewił kult św. Benedykta. Sam został
też kanonizowany. W XII w. w Bawarii kilka kobiet zostało uwięzionych za
zajmowanie się czarami w celu szkodzenia mieszkańcom Nattrembergii.
Podczas procesu powiedziały, że ich
magiczne działania przeciw klasztorowi Metten były zupełnie bezskuteczne, gdyż na murach klasztoru
mnisi umieścili medal św. Benedykta.
W wyniku ich procesu wzrósł więc
kult medalika, na którym przedstawiony jest św. Benedykt z krzyżem w
ręce.

znajdujemy litery C S S M L - Crux
sancta sit mihi lux (Krzyż Św. niech
mi przyświeca). Na poprzecznych
ramionach widzimy N D S M D Wyrażają one Non draca sit mihi dux
(Niech szatan nie będzie mi przewodnikiem). Dookoła medalu znajduje się
dłuższy napis Eius in obitu nro (nastra) praesentia muniamur (Niech
Jego obecność broni nas w godzinę
śmierci). Na drugiej stronie medalu
wypisane są dookoła litery: V R S N S
M V - Vade retro satana non suade
mihi vana (Idź precz szatanie, nie
nakłaniaj mnie do złego), S M Q L I
V B - Sunt mala quse libas ipse venona bibas (złe rzeczy czynisz, pij sam
swoją truciznę).
Zdania powyżej przytoczone
pochodzą z ust św. Benedykta. Te w
pierwszym wierszu wypowiedział
doznając silnej pokusy w czasie pobytu na pustyni w grocie, a czyniąc
krzyż przy wypowiadaniu tych słów
zwyciężył szatana. Drugie zdanie
wypowiedział w chwili, gdy jego
nieprzyjaciele podali mu zatruty napój. Gdy uczynił nad kielichem z
trucizną znak Krzyża, ten zaraz pękł.

Ks. Krzysztof Mikiciuk
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„Dives in misericordia”– encyklika Jana Pawła II
„Orędzie miłosierdzia Bożego
zawsze było mi bliskie i drogie”
– mówił Ojciec św. Jan Paweł II
Rys miłosierdzia widoczny był w całym życiu Jana
Pawła II: w latach młodzieńczych, w twórczości artystycznej oraz w posłudze
kapłana i papieża. Zaowocowało to pierwszą w historii
Kościoła encykliką w całości
poświęconą Bogu bogatemu
w miłosierdzie.
Jan Paweł II swoją drugą encyklikę zatytułowaną Dives in misericordia poświęca głównie problematyce Miłosierdzia Bożego i jego znaczenia w moralności chrześcijańskiej.
Encyklika ta została ogłoszona w
Rzymie 30 listopada 1980 roku, w
pierwszą niedzielę Adwentu. Papież
dał w niej teologiczne pogłębienie do
kultu Bożego Miłosierdzia głoszonego
przez św. siostrę Faustynę Kowalską.
Wzywa w niej cały Kościół, a więc
każdego z nas, do głoszenia miłosierdzia, wprowadzania go w życie i do
modlitwy o Boże miłosierdzie.
Ojciec święty Jan Paweł II pragnie nam odsłonić oblicze Ojca, który
jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem
wszelkiej pociechy”. Wiemy, że cała
prawda o człowieku i o Bogu odsłania
się w Chrystusie. Zaś otwarcie się na
Chrystusa może dokonać się tylko w
odniesieniu do Ojca i Jego miłości.
Wcieleniem Bożego miłosierdzia jest
Jezus Chrystus, a nade wszystko Jego
męka i krzyż („Kto mnie widzi, widzi
i Ojca” <J,14,9>). Człowiek zaś jest
drogą Kościoła. Im bardziej jednak
misja Kościoła jest skoncentrowana
na człowieku, tym bardziej musi jednocześnie kierować się w Chrystusie
ku Ojcu. Chrystus o miłosierdziu nie
tylko mówi, ale je uosabia. Współczesny człowiek natomiast, który coraz
bardziej staje się „panem” ziemi,
odsuwa pojęcie miłosierdzia. Według
Konstytucji „Gaudium et Spes” (Konstytucja duszpasterska o Kościele w
świecie współczesnym), człowiek
współczesny jest równocześnie mocny
i słaby, zdolny do najlepszego i najgorszego. Bóg jest szczególnie blisko

człowieka cierpiącego i poniżanego,
pochyla się z wielką czułością i troską
nad ludzką nędzą. On wchodzi w
doświadczenie ludzkiej grzeszności,
choroby, lęku przed śmiercią. Wielu
ludzi spontanicznie zwraca się po
pomoc do miłosierdzia Bożego.
Człowiek i świat współczesny potrzebuje Bożego miłosierdzia, choć czasem o tym nie wie. Papież wskazuje,
że Jezus całym życiem niósł miłość
wszystkim pokrzywdzonym, uciśnionym i obciążonym poczuciem winy z
powodu grzechów. Chrystus równocześnie objawia Boga, który jest „miłością” (1J 4,16), objawia Boga, który
jest „bogaty w miłosierdzie”(Ef 2,4).
Jezus objawiając miłość – miłosierdzie Boga równocześnie stawia ludziom wymaganie, aby w swoim
życiu kierowali się miłością i miłosierdziem. Daje temu wyraz w przykazaniu o którym mówi, że jest „największe” (Mt 22,38) oraz w postaci
błogosławieństwa:
„Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7). Jest to fundament
orędzia mesjańskiego
Papież mówiąc o miłosierdziu,
sięga do Starego i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie można
odkryć Bożą pedagogię, pełną cierpliwości wobec każdego człowieka.
Autor encykliki próbuje tutaj pokazać
dwa wymiary Bożej miłości: miłość
będąca laską i wiernością oraz miłość
na wzór czułości i bliskości pomiędzy
matką i dzieckiem. Taką troskliwą
miłosierną miłością otaczał Bóg naród
wybrany. Nowotestamentalną refleksję o tajemnicy miłosierdzia Bożego
Jan Paweł II przeprowadził w oparciu
o przypowieść o synu marnotrawnym.
Jest ona jedną z piękniejszych przypowieści o miłosierdziu. Z historią
syna marnotrawnego niejeden z nas
może się utożsamić. Możemy odnaleźć się w osobie młodszego lub starszego syna z Jezusowej przypowieści.
Obydwaj bracia żyją poza miłością
Ojca. Z jednej strony młodszy syn,
którego lekkomyślną decyzję usprawiedliwia jedynie brak doświadczenia. Z drugiej strony straszy syn, który
mimo, że został z Ojcem tak naprawdę nie czuje się synem i współdziedzicem. Także nam może brakować
wewnętrznej radości, pomimo, że
wszystko jest nam dane i jest do na-

szej dyspozycji. Bóg nas nieustannie
obdarza, ale my możemy być ciągle
małoduszni, niewdzięczni! W tej
przypowieści jest mowa także o stosunku miłosierdzia do sprawiedliwości. Nie ma między nimi konfliktu.
Przeciwnie, miłosierdzie jest warunkiem sprawiedliwości. Sprawiedliwość odnosi się do dóbr posiadanych
przez człowieka, a miłosierdzie do
samego człowieka i jego godności. W
oczach Bożych najważniejszy jest
bowiem sam człowiek. Dzięki miłosierdziu wąska i ścisła miara sprawiedliwości jest możliwa do przekroczenia. Można powiedzieć, że miłosierdzie jest szczególnym wymiarem
miłości, jaka ukazuje się i działa w
grzesznym i niesprawiedliwym świecie. Dzięki temu niegodziwość świata
znajdzie swój kres w blasku prawdy i
miłości. Tylko w miłosierdziu Boga
świat znajdzie pokój, a człowiek
szczęście.
Kulminacyjnym punktem papieskiej encykliki jest Misterium paschalne. W centrum chrześcijańskiej
wiary jest przesłanie o zbawczej
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa i Jego relacji z miłosiernym
Ojcem. Jan Paweł II mówi o Bogu
Ojcu w perspektywie Krzyża. W jej
świetle rozważa Przymierze Boga z
człowiekiem, z którego wypływa
wielka godność człowieka. Z tej perspektywy dopiero widać, jak Boża
miłość nie zatrzymuje się na akcie
stworzenia. Po dramacie grzechu,
odwrócenia się ludzi od Boga na nowo ofiarowane jest zbawienie człowiekowi - grzesznikowi. Na tym polega "szaleństwo" Bożej miłości. Tu
widać też okropność grzechu i ogrom
Bożego miłosierdzia. Papież naucza,
że gotowość Boga w przyjmowaniu
synów marnotrawnych jest niewyczerpana, a ograniczyć może ją tylko
upór człowieka i brak pokuty.
W encyklice Ojciec święty nawiązuje do hymnu Magnifikat, w
którym Maryja głosi Boże miłosierdzie, czyn Boga dla człowieka. Właśnie w tej modlitwie papież dostrzega
„Miłosierdzie... z pokolenia na pokolenie”, które objawia się w historii.
Razem z Maryją możemy wsłuchać
się w historię zbawienia. Zdaniem
papieża Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i
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głosi miłosierdzie. Czyni to zwłaszcza
wtedy, kiedy sprawuje Eucharystię i
sakrament pokuty. Dlatego tak ważne
jest miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła. Każdy uczeń Jezusa
powinien uczyć się miłości twórczej,
dla której Chrystus ukrzyżowany jest
dla nas najwyższym wzorem, natchnieniem, wezwaniem. Ojciec święty zauważa, że autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem
sprawiedliwości. Jan Paweł II wzywa
cały Kościół do miłości miłosiernej,

tak by każdy jeden drugiego brzemiona nosił mając ewangeliczną świadomość iż darmo otrzymaliśmy, dlatego
darmo powinniśmy dawać.
Na koniec, w ósmym rozdziale,
Jan Paweł II wzywa Kościół do trwania na modlitwie: "W żadnym czasie,
w żadnym okresie dziejów - a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak
nasz - Kościół nie może zapomnieć o
modlitwie, która jest wołaniem o
miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i

jakie jej zagraża. (...) Im bardziej
świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego
słowa "miłosierdzie" - im bardziej,
oddalając się od Boga, oddala się od
tajemnicy miłosierdzia - tym bardziej
Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga Miłosierdzia „wołaniem wielkim” (DM 15).

L. Habraszka

PLON NIESIEMY PLON – DOŻYNKI 2014
„|Zamiast na szynki jedziemy na dożynki” - brzmiało jedno

żynkowy. Mieszkańców
uczestniczących w plenerowym
spotkaniu
z haseł towarzyszących tegorocznemu
powitał proboszcz miejkorowodowi, który z okazji święta
scowej
parafii
ks.
plonów przejechał ulicami GotartoKrzysztof
Błotko.
Dzięwicką i Małachowskiego. W niedzielę
kując za przybycie ży7 września 2014 roku na terenie paraczył uczestnikom udanej
fii pw. Najświętszego Serca Pana
zabawy i miłych wrażeń.
Jezusa w dzielnicy BoguszowiceW programie festynu
Stare zorganizowano dożynki paradożynkowego nie zabrafialne. Pogoda i frekwencja dopisały.
kło wielu atrakcji. Nikt
Doroczne święto plonów zainauguronie mógł narzekać na
wała uroczysta Msza święta dzięknudę. Każdy mógł znaczynna podczas której podziękowano
Na uczestników festynu czekały stoiska
leźć coś interesującego
Panu Bogu za obfite plony. Po nabogastronomiczne
dla
siebie.
Dla
dzieci
żeństwie ulicami miasta przejechał
przygotowano
gry
i
W
pracowniach szkolnych w ramach
kolorowy korowód udekorowanych
zabawy
w
tym
m.in.
malowanie
twazajęć
młodzież o specjalnych potrzemaszyn i urządzeń rolniczych. Przyrzy,
czy
wspólne
puszczanie
dużych
bach
edukacyjnych
wykonuje orygistrojonym we wstążki i balony pojazmydlanych
baniek
zaś
dla
nieco
starnalne
prace
np.
kartki
świąteczne i
dom towarzyszyły również oryginalne
szych harcerze przygotowali konkuokolicznościowe, witraże, biżuterię,
hasła typu: „Chcesz być piękny i
rencje sprawnościowe. W miejscowyroby ceramiczne i wiele innych.
zdrowy, pij mleko od polskiej krowy”
wym
amfiteatrze
odbywały
się
wystęStowarzyszenie jest organizacją poczy inne bardzo aktualne „W Polsce
py
artystyczne.
W
programie
znalazły
żytku publicznego stąd przy okazji
dobre mięso mamy Putin nie chce
się
występy
dzieci,
kapeli
z
Zakopaprowadziło akcję informacyjną dotyzjemy sami”. Wszystkie pojazdy i
nego
oraz
koncert
polskoczącą różnorodnych form wsparcia.
sprzęt rolniczy można było oglądać na
ukraińskiego
zespołu
folkowego
Plenerowemu spotkaniu poza wystaterenie ogrodu farskiego, gdzie od
„Słowiany”.
Podczas
festynu
zaprewą odświętnie udekorowanych pogodziny 16.oo obywał się festyn dozentowało się m.in. Koło Gospodyń
jazdów rolniczych towarzyszyły stoiWiejskich z Rybnikaska gastronomiczne serwujące drobne
Gotartowic, Boguszoprzekąski. Podczas festynu rozstrzywickie Stowarzyszenie
gnięto także konkurs na najładniej
Społeczno-Kulturalne
przystrojone obejście na trasie koro„ŚLADY”. Byli również
wodu dożynkowego oraz na najciepasjonaci motoryzacji.
kawiej przystrojony pojazd dożynkoSporym zainteresowawy. Dziękujemy organizatorom za
niem cieszyło się rękozaproszenie, mieszkańcom za udział i
dzieło artystyczne. Wzoliczymy na kolejne spotkanie za rok.
rem lat minionych w
Zatem do zobaczenia.
tzw. ogrodzie pasjonaTekst: Janusz Rzymanek Zespół
tów swoje prace zapreSzkół nr 6 w Rybniku
zentowali
miejscowi
rzemieślnicy oraz Stowarzyszenie
„DLA
DOBRA”
działające
Pasjonaci motoryzacji zaprezentowali swoje „cuda”
przy Zespole Szkół nr 6.
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PODZIĘKOWANIA!

Kiedy po szczęśliwie przespanej nocy

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów
i darczyńców tegorocznych DOŻYNEK.

Kiedy po szczęśliwie przespanej nocy
otworzysz zaspane oczy,
i przeczytasz me słowa do Ciebie pisane
choć banalne, lecz niezapomniane.
Może serce mocniej zabije?
Może uśmiech na ustach zagości?
Otwórz swe serce dla bliskich
i drzwi dla oczekiwanych gości.
Bo oni niosą radość i życzeń Tobie moc,
życząc zdrowia i każdą szczęśliwie
przespaną noc.
By Bóg nad Tobą czuwał
i życiowe pułapki spod Twych nóg usuwał

Dziękujemy przede wszystkim
Cukierni „KRÓL” – Panu Januszowi Dronszczykowi
Dziękujemy również:
- firmie „Dom Przyjęć” – Pani Gabrieli Kusz
- firmie „Bar Piwnica” – Panu Czesławowi Drzazga
- Firmie Rodzinnej Sp.z o.o – Pani Emilii Kristof
- Piekarni Państwa Joanny i Tadeusza Szymurów
- firmie „Kasa Stefczyka”
Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim organizatorom:
- naszym rolnikom i gospodarzom
- starostom dożynek - Pani Mirosławie Janiszewskiej
i Panu Bernardowi Kani
- Parafii NSPJ w Boguszowicach
- Domowi Kultury w Rybniku-Boguszowicach
- harcerkom i harcerzom z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „ŚLADY”
- Radzie Dzielnicy Boguszowice Stare – Panu Michałowi Wengerskiemu
- Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 6 w Rybniku-Boguszowicach i jego najmłodszym artystom wraz
z opiekunami
- debiutantowi w roli prowadzącego i konferansjera –
Szymonowi Piontkowi
- Radzie Dzielnicy Gotartowice

WYNIKI KONKURSÓW
Konkurs na najładniej przystrojone obejście
na trasie korowodu dożynkowego:
- Nagroda Specjalna – Przedszkole Nr 22 w RybnikuGortatowicach
- I miejsce – Państwo Klaudia i Kamil Kołodziejczyk

***

Maria Ignacek

Rozmowa ze starością!
***

Już jestem z Tobą.
Czemu bronisz się przede mną?
Zamykasz drzwi życia,
gdy do nich pukam.
Wiesz dobrze, że nie zdołasz
uciec przed prawem natury.
Rozumiem, że się mnie boisz.
Nie chcę być strachem,
który jest dla Ciebie jak choroba.
Przywołaj niezawodną Nadzieję
i uśmiech na pomoc,
by Twoi bliscy pamiętali,
że jesteś ze mną.
Stefania Gierłowska

- II miejsce – Państwo Agnieszka i Werner Kaplik
- III miejsce – Państwo Małgorzata i Adam Winiarscy
Konkurs na najciekawiej przystrojony pojazd
dożynkowy:
- I miejsce - Rodzina Janiny i Andrzeja Piontek
- II miejsce – Pan Karol Pawela
- III miejsce – Pan Łukasz Piontek
W imieniu organizatorów:
Cezary Kaczmarczyk

Myślę, że
***

Myślę, że …
brak przebaczenia i złości
to przyczyny braku miłości.
Boże dotknij mojego serca,
niech miłość się w nim utwierdza.
Nie dopuść Panie, by złości
oddalały mnie od Twojej miłości.
Róża Woźniok
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Ministranckie wakacje, czyli Białka Tatrzańska 2014
Jak co roku z naszą Ministrancką Wspólnotą udaliśmy się na zasłużony wakacyjny wypoczynek, który był
zwieńczeniem roku formacji.
W tym roku było nam dane
wypoczywać w przepięknej
górskiej miejscowości i była
nią Białka Tatrzańska.
Grupa ministrantów wraz z osobami z Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich oraz z kadrą wyjechała w
góry w dniach 30 czerwca do 5 lipca
br. Był to piękny czas wypoczynku,
ale i również rozwijania przyjaźni i
pobożności. Nie zabrakło dobrej atmosfery, modlitwy, odpoczynku i
nade wszystko bardzo dobrego jedzenia. Już od samego rana można było
zadbać o swoją kondycję fizyczną,
gdyż pan Piotr i Bogdan codziennie o
6.00 wraz z ekipą śmiałków biegali,
tym samym dbając o swoje zdrowie.
Gratulujemy Karolowi, który przez
cały tydzień wytrwale wraz z panem
Piotrem wytrwali do końca i codziennie bez wyjątku biegali. Ci, którzy
chcieli bardziej się wyspać mieli taką
możliwość, gdyż kolejny punkt dnia
rozpoczynał się o godz. 8.00 wspólną
Mszą Świętą. Po Eucharystii, czekało
na nas wyśmienite śniadanie, które
pomagało nam, abyśmy mieli siły, do

zabawy przed obiadem. A zajęć było
sporo.
Przede
wszystkim chodziliśmy na spacery w
góry, w przypadku
braku pogody udawaliśmy się na pobliskie wody termalne, aby zrekompensować
deszczową
pogodę, gdyż tam
nawet na dworze
była bardzo ciepła
woda. Nieustannie
na dworze trwały rozgrywki piłkarskie. Oglądaliśmy oczywiście na dużym ekranie mistrzostwa świata w
piłce nożnej, były seanse z wartościowym filmem, grille, ogniska,
wycieczka do Sanktuarium Matki
Boskiej na Krzeptówkach i do Zakopanego. Codziennie wieczorem na
zakończenie dnia w jadalni animator
Michał prowadził wspólną modlitwę.
W przedostatni dzień naszego pobytu,
była uroczysta Eucharystia podsumowująca cały nasz pobyt w intencji
gospodarzy pani Anny, pana Andrzeja
i ich rodziny, po której na agapie,
czyli wyjątkowo – uroczystej kolacji,
każdy został nagrodzony za obecność,
pomoc i bieg samarytański, który miał
miejsce tego samego dnia przed południem. Słowa podziękowania kieruję

przede wszystkim pod adresem księdza proboszcza Krzysztofa, za pomoc
przy organizacji i ofiarowane dofinansowania. Dziękuję paniom: Korneli,
Danucie, Zofii, Otylii i Grażynie, za
współpracę i pomoc przy tworzeniu
wyjazdu oraz za wyśmienite posiłki.
Dziękuję panom: Piotrowi i Bogdanowi, za tworzenie kadry osób dbających o opiekę nad ministrantami. Bóg
zapłać animatorom: Michałowi, Mateuszom, Grzegorzowi i Łukaszowi za
pomoc w wypełnianiu czasu i opiekę
nad ministrantami. Uczestnikom wyjazdu dziękuję za wspaniałą atmosferę
i budowanie wspólnoty. Wszystkim za
wszystko serdeczne Bóg Zapłać!

ks. Marek Siedlaczek

Wspomnienia z kolonii w Białce Tatrzańskiej 2014
„…nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka bez miłości…
miłość, która służy, zapomina o sobie
i gotowa jest do wspaniałomyślnego
dawania…”
św. Jan Paweł II
Dzięki takiej miłości i darom
serca od 5 do 12 lipca na kolonii w
Białce Tatrzańskiej wypoczywało 40
dzieci naszej parafii. Tradycyjnie już
po raz ósmy gościliśmy w domu państwa Sarnów.
Kolonie organizowane są przez
Zespół Charytatywny na czele z ks.
Proboszczem, panią Kornelią Mokry,
panem Piotrem Mandryszem, a także
dzięki wsparciu materialnym Urzędu
Miasta Rybnika w wysokości 8 tysięcy złotych i stałym darczyńcom.

W tym roku
również dzieci nie
nudziły się podczas
wypoczynku. Wiadomo przecież, że …
„w Białce Tatrzańskiej na kolonii fajnie jest…, a ks. Marek bardzo miły i
serdeczny jest, Msze
nam odprawia, na
wycieczki
chodzi
też. Lubi się bawić i
didżejem
świętym
jest… Pani Kornelia
tutaj naszym szefem jest, organizuje
te kolonie na de best… śniadania,
obiady i kolacje dobre są, bo nam
kuchareczki podosadzać chcą… nasza
Laleczka o nas zawsze troszczy się,

kłuje, smaruje i ziółeczka parzy też…
Ania i Romek na gitarze grają nam, a
fotografem naszym został Piotruś Pan,
matczyną troską panie otaczały nas..
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Hanka i Jędrek zawsze chętnie goszczą nas…”
Więc dziękujemy wszyscy wraz !!!
Nie było czasu na nudę! Od godziny 7.00 do 22.00
każdy dzień był pełen atrakcji. Poranne biegi, Msza Święta,
baseny, zajęcia sportowe, wycieczki, dyskoteki, karaoke,
ogniska z pieczeniem kiełbasek, konkursy, zajęcia muzyczne, plastyczne, kibicowanie podczas Mistrzostw Świata w
piłce nożnej, wieczorne czytanie książek, smaczne posiłki,
wypady na lody… czasu brakło na odpoczynek!
…wszystkim dobrze nam tu było, ale prędko się skończyło.
Bóg zapłać za wspólnie spędzony czas!

(E.Ż)
Serdeczne podziękowanie kierujemy pod
adresem naszych darczyńców, którzy wsparli
akcję kolonijną naszej parafii:
• Urząd Miasta Rybnika,
• Cukiernia Król, Dronszczyk,
• Pani Danuta Potrawa,
• Państwo Gabriela i Roman Szulc,
• Pan Krzysztof Gojny,
• Pani Mirosława Janiszewska.

Dziękujemy wychowawcom: Księdzu Markowi, Paniom: Elżbiecie Żelawskiej, Ewie Matuszczyk, Zofii
Gołysz, Romkowi Lazarowi, Piotrowi Mandryszowi,
pielęgniarce pani Leokadii Tymich, paniom z zespołu
charytatywnego za pracę w kuchni, wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję kolonijną.
Bóg zapłać!

Powakacyjna Pielgrzymka Ministrantów
„Odnoszenie się do atrybutu
piękna nie jest jedynie estetyzmem,
ale jest sposobem docierania do nas
prawdy o miłości Boga w Chrystusie
poprzez piękno.”
Benedictus PP. XVI
Zatem piękno, w swej liturgicznej istocie, jak i w ogóle, nie jest
czynnikiem mającym poprawić odbiorcy względy estetyczne, ale wskazywać na piękno miłości, którą Bóg
człowieka obdarza. To właśnie to
piękno pociąga młodych ludzi do
dawania świadectwa swojej wiary. To
ono wskazuje drogę i wyznacza centrum życia. Piękna liturgia, odprawiana zgodnie z przyjętymi normami,
staje się zatem dosadnym i rzeczywistym znakiem Bożej miłości.
Młodzi ludzie, o których mowa,
mają to niezwykłe szczęście przebywać w ścisłej sferze sacrum owego
piękna, a co więcej, Kościół dał im tę
nieprawdopodobną możliwość widocznego włączenia się w sprawowanie tej Tajemnicy. Ministranci bowiem są najbliższymi współpracownikami kapłanów, którzy wykonując
swój urząd, stają in persona Christi
(łac. w osobie Chrystusa – red.) i Jego
mocą sprawują sakramenty.

Odpowiadając na zaproszenie
metropolity katowickiego, tysiące
ministrantów zgromadziło się w sobotę 30 sierpnia na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów. W tym też i
my, ministranci z Boguszowic wraz z
ks. Krzysztofem. Zaszczytem było dla
nas tak czynnie uczestniczyć w tej
Uroczystości. Lektorzy (Szymon
Rosiński i Mikołaj Mortka) nieśli ks.
Arcybiskupowi w procesji z darami
świecę i Pismo Święte - jako znak
chęci głębszego poznawania naszego
Pana i otwarcia się na działanie Ducha
Świętego. Nasi animatorzy zaś, już w
prezbiterium, pełnili funkcje: ceroferariusza (ministranta świecy – akolitki), ministranta księgi, lavabo (czyli
obmycia rąk), jak również ceremoniarza (koordynatora akcji liturgicznej),
którą od kwietnia br. sprawuje w
Duszpasterstwie Ministrantów Archidiecezji Katowickiej Michał Rosiński.
Wśród wielu atrakcji, takich jak gry i
zabawy, konkursy z nagrodami, a
także zwiedzanie seminarium i ciepłego posiłku, który w nim można
było otrzymać, szczytem spotkania
była uroczysta Msza Św. celebrowana
przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, koncelebrowana wraz z ks. Cezariuszem Walą – Duszpasterzem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej i

księżmi przybywającymi razem z
ministrantami. Ojcowie Kościoła dali
nam okazję, by zastanowić się nad
swoim powołaniem. Liturgia Słowa
przewidziana na ten dzień, stawiała w
świetle św. Pawła, zachęcającego
wszystkich zgromadzonych słowami:
„przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu!” (por. 1 Kor 1,26-31) do
odszukania drogi, zdolności i talentów
możliwych do wykorzystania w dalszym życiu. Na tym też skupiliśmy się
w homilii wygłoszonej do nas przez
ks. Arcybiskupa. Każdy z was to
Ireneusz - mówił w czasie powakacyjnego spotkania ministrantów - bo
Ireneusz znaczy niosący pokój! dodał, zachęcając, by zabiegali o
pokój serca, pokój w rodzinie, szkole
oraz modlili się za swoich rówieśników z Syrii, Iraku, Afryki czy Ukrainy. Abp Wiktor Skworc, dziękując
ministrantom, ich rodzicom, animatorom, duszpasterzom za zaangażowanie i udział w tegorocznych rekolekcjach, przypomniał o talentach, jakie
otrzymali od Boga. Wśród nich wymienił także służbę przy ołtarzu. Jej
wypełnianie nazwał drogą do świętości, podobnie jak uczynili to św. Tarsycjusz, akolita, patron ministrantów
czy Dominik Savio.
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Odwołując się dalej do samej
Liturgii warto wyjaśnić jak to się
stało, że animatorzy naszej parafii
obdarzeni zostali niezwykłym przywilejem asystowania do tej Uroczystej
Mszy Świętej. Możliwość tę dało im
Duszpasterstwo Ministrantów, powołując do życia Diakonię Liturgiczną
Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, w skład której
wchodzi obecnie ponad 30 animato-

rów z całej archidiecezji, a której
przewodniczącym jest nasz parafialny
ceremoniarz i animator ministrantów
Michał Rosiński. Wraz z nim do Diakonii należy trzech animatorów naszej
parafii: Łukasz Krawczyk, Mateusz
Bulanda–Gorol i Mateusz Oleś. Jednym z zadań wspólnoty jest asysta w
czasie wszystkich archidiecezjalnych
dni skupienia ministrantów, takich jak
ustanowienia nowych animatorów,

SCENA MALUCHA
W niedzielę 28 września 2014 r. zapraszamy do Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach na niezwykłe
wydarzenie: połączenie spektaklu dla maluchów (w wieku
1-4 lat) „Bajka o Stworku bez Kolorku” w wykonaniu
profesjonalnego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
w Będzinie oraz kiermaszu rękodzieła dla dzieci „Przystanek Rodzina”. Tą imprezą chcemy zainicjować cykl
spotkań teatralnych „Scena Malucha” dedykowanych najmłodszym dzieciom.
Ponieważ dzieci wraz z rodzicami będą w trakcie
spektaklu siedziały na scenie – ilość miejsc jest ograniczona!
Program:
− 14.00 Otwarcie kiermaszu
− 15.00 Spektakl „Bajka o Stworku bez Kolorku” (dla
dzieci 1-4 lat) – bilety do nabycia w kasie Domu Kultury

pielgrzymka powakacyjna ministrantów czy wspólne kolędowanie w Panewnickim Kościele. Grupa skupia
członków Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy w szczególny sposób zafascynowani są Liturgią Kościoła Katolickiego i starają się, by w możliwie
najlepszy sposób, pomóc wiernym w
odbieraniu Mszy Świętej, w której to
miłość przemawia w postaci wcześniej wspomnianego jej piękna.


− 16.00 Spotkanie z Adamem Barteczko – autorem książki
dla dzieci „Puszek i pan Kot” (Puszek to pies, z którym
autor przyjedzie na spotkanie z dziećmi)
− 16.00 Spotkanie z Panią Barbarą Salomon – doradcą
chustowym
− 17.00 Spektakl „Bajka o Stworku bez Kolorku” (dla
dzieci 1-4 lat) na tę godzinę bilety są już wysprzedane
− 19.00 Zakończenie kiermaszu
W trakcie kiermaszu: czytanie „Bajek obywatelskich”,
kącik plastyczny, kącik zabaw z językiem angielskim.
Cały projekt „Przystanek Rodzina” jest dla dzieci doskonałą okazją do radosnej zabawy, do poznawania nowej
rzeczywistości, do szeroko pojętych doznań zmysłowych,
edukacji, a również do osobistego współuczestniczenia w
tworzeniu świata, w którym dziecko, mama i tata to kochana
i cudowna wspólnota, w której warto żyć i o którą warto się
starać.

Zapraszamy

Gotartowicka podstawówka – Szkołą z klasą 2.0
Mija dokładnie rok, gdy
we wrześniu 2013 r. nasza
szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego
programu „Szkoła z klasą
2.0”, którego organizatorem
jest CEO (Centrum Edukacji
Obywatelskiej) w Warszawie.
Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Była to
jego czwarta edycja. Program
od 2010 roku skupia się na
mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu
technologii
informacyjno - komunikacyjnych w codziennej pracy
szkolnej. Rozwija u uczniów
samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie
i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł,
czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzy-

stywać wiedzę w praktyce
i bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień
publicznych. Głównym celem
programu jest promowanie
i współtworzenie szkoły na
miarę XXI wieku.
Przystępując do projektu we
wrześniu ubiegłego roku, mieliśmy
świadomość, że tylko rzetelne zaangażowanie się w wyznaczone dla nas
działania przyniesie oczekiwane
rezultaty. Praca w projekcie pochłonęła sporo czasu, mnóstwo energii, ale
biorąc pod uwagę efekty - możemy
być zadowoleni. Udało nam się
zwiększyć zaangażowanie uczniów w
pracę (zwracali na to uwagę również
rodzice). Wprowadziliśmy nowe narzędzia i metody pracy oparte na
technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK). Udało nam się z powodzeniem wykorzystywać blogi do

dokumentowania pracy, wspomagania
uczenia się i promowania działań
szkolnych (na chwilę obecną funkcjonuje kilkanaście blogów edukacyjnych dostępnych pod adresem:
www.rybnik.pl/sp20/blogi). Działania
związane z promocją projektu pozwoliły też promować szkołę (m. in. na
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stronie www.rybnik.com.pl ukazał się
artykuł opisujący nasze działania w
programie). Oryginalną promocją
szkoły, a zarazem naszego miasta był
udział grupy uczniów w dniach 17-18
czerwca br. w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0 w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Udział
w Szkole z klasą 2.0 stał się inspiracją
do podejmowania kontaktów ze specjalistami w dziedzinie np. prawa
autorskiego, reklamy, kampanii społecznych. Wprowadziliśmy dziennik
elektroniczny – nowoczesne narzędzie
dokumentowania przebiegu nauczania. E-dziennik znacznie usprawnił
działania szkoły w zakresie pracy
edukacyjno-wychowawczej i kontaktów z rodzicami. Realizacja projektu
dała nam możliwość dostępu do mnóstwa wartościowych sprawdzonych w
praktyce materiałów, przykładów
„dobrych praktyk”. Regularnie korzystaliśmy z Bazy 2.0, docierając do
interesujących zasobów polecanych
przez nauczycieli z całej Polski. Wyznaczone zadania mobilizowały do
działania. Otrzymywane w trakcie
realizacji
programu
wyróżnienia
(„dobra praktyka”, „szkoła ekspercka”) z pewnością miały wpływ na
motywację do pracy. Za sukces poczytujemy sobie również bardzo pozytywne reakcje rodziców i środowiska na to, co „technologicznie” robią
nasi uczniowie.
Równolegle z realizacją programu szkoła uczestniczyła również w
projekcie „Sieć rozwoju i współpracy
szkół w Rybniku”, w ramach którego
realizowane było doskonalenie nauczycieli w obszarze: „Wykorzystanie
TIK na zajęciach edukacyjnych –
bezpieczny Internet”. Obszerna tematyka szkoleń i warsztatów wyposażyła
nauczycieli w niezbędna wiedzę w

zakresie stosowania TIK w
edukacji. Wprowadzenie TIK
w nauczaniu sprzyjało wykorzystywaniu
innowacyjnych
rozwiązań
informacyjnych,
korzystaniu z gotowych interaktywnych zasobów, animacji,
filmów wideo, narracji, symulacji, gier dydaktycznych,
e-podręczników itp., dzięki
czemu proces edukacyjny
przebiega szybciej i efektywniej.
Realizacja programu „Szkoła z
klasą 2.0” pozwoliła rozwijać kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania TIK w edukacji, a co za tym idzie pozwoliła przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że dwóch nauczycieli gotartowickiej
podstawówki posiada elitarny certyfikat e-Teacher (e-Nauczyciel). Certyfikaty opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o ich wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację
ECDL (European Computer Driving
Licence) z Dublina. Certyfikat
e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że
nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej
i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba
również o swój dalszy rozwój w tym
zakresie. Tym samym rozwija swoje
kompetencje personalne i społeczne
związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.
Należy dodać, że sukces w programie „Szkoła z klasą 2.0” nie byłby
możliwy, gdyby placówka nie dysponowała odpowiednią bazą dydaktyczną. Z całą pewnością można stwier-

Intencje
mszalne
Niedziela – 21.09.2014r. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
1/W intencji ofiarodawców z Raszowca
2/+Bolesław Kluger, na pamiątkę 60 rocznicy urodzin - od rodziców, siostry i braci
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców (Rasz)
10.oo 1/+Bartosz Pawlas, 7 rocznica

11.3o

13.oo
14.15

7.oo

16.oo

dzić, że gotartowicka podstawówka
technologicznie jest jedną z lepiej
wyposażonych placówek edukacyjnych na terenie Rybnika, a pośród
szkół podstawowych nie ma sobie
równych. Oprócz stacjonarnej pracowni komputerowej, Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej
szkoła posiada mobilną pracownię
komputerową wyposażoną w 42 notebooki uczniowskie. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VI otrzymali osobiste laptopy, które wykorzystują w procesie dydaktycznym. Szkoła dysponuje siedmioma tablicami
interaktywnymi, a w każdej klasie
znajduje się projektor multimedialny.
Sieć Wi-Fi dostępna jest praktycznie
w całym budynku, zapewniając dostęp
do Internetu.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję nauczycielom (Paniom
Barbarze Benisz – koordynatorce
programu, Katarzynie Trzebuni,
Celinie Witoszek, Katarzynie Bryk
oraz Katarzynie Świerczewskiej) i
uczniom zaangażowanym w projekt
za efektywną pracę zespołową, za
chęci i poświęcenie w realizacji tego,
czego przed rokiem się podjęliśmy.

Lucjan Rugor

2/+Alojzy i Elżbieta Pawela, na pamiątkę 65 rocznicy ślubu – od rodziny Piróg
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Ireny i Józefa Niesłańczyk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Urszuli i Mirosława Mandel, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
Chrzty i roczki: Aron Kuczera, Wojciech Tytko,
Kacper Żurek, Antoni Cnota, Maksymilian Pomykoł,
Oliwia Cyrulik, Stanisław Toczek, Larisa Boca
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa
Tadeusza i Wiesławy Woźniak, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
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2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu
Bernadety i Piotra Dyla oraz 5 urodzin wnuka Karola, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Chrzest: Wanda Wesołowska
20.3o +Krystyna Jakubowska, mąż Marian, córki Aneta
i Agnieszka
Poniedziałek – 22.09.2014r.
7.oo Za parafian
17.oo 1/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Alfred Bernacki, żona
Marta, rodzice
2/+Eugenia Janawa, mąż Władysław
Wtorek – 23.09.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW. PIO
Z PIETRELCINY

7.oo

1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol,
Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar
2/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga (Bog)
17.oo 1/+Maria i Józef Mura, Metody syn, 2 zięciów (Rasz)
2/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm (Bog)
Środa – 24.09.2014r.
7.oo +Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek
12.oo Ślub: Aleksandra Król – Jarosław Malinowski
17.oo 1/+Franciszek i Franciszka Śpiewok, córka Maria (Bog)
2/+Matthias Błażewicz – od rodziny Matuszczyk
Czwartek – 25.09.2014r.

WSPOMNIENIE
BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA

7.oo

1/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got)
2/+Krystyna Konieczny, 6 roczn
17.oo 1/+Gertruda i Paweł Wengerski, córka Elżbieta, syn
Marian
2/+Krystyna Dziwoki, na pamiątkę urodzin (Bog)
3/+Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander,
pokrewieństwo, Ryszard Buchalik (Bog)
Piątek – 26.09.2014r.
7.oo

1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodzice
2/+Paweł Kluger, 12 rocznica, córka Aniela Fizia,
rodziców z obu stron
17.oo Msza Wspólna:
+Gertruda i Jan Motyka, Hubert Wybraniec
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, rodzice
+Edward Kuś, Karol Kuś, żona Emilia
+Jadwiga Ząbczyk, 2 mężów, Marta i Leon Ząbczyk,
syn Eryk
+Jan Matuszczyk, zona Zofia (Bog)
+Alojzy Kula, Henryk syn, rodzice z obu stron, Brunon Pawlas, żona Gertruda, córka Teresa, dziadków,
Józef Wawrzyńczyk, dusze w czyśćcu
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, synowie Jan
i Henryk
+Genowefa Knapczyk
+Henryk Kula, 2 rocznica
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata, Gabriela Piechaczek
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala
+Anna i Paweł Szymura, Beata Szczyrba
+Jerzy Frąckiewicz, 8 rocznica, córka Ewa, rodzice
Jan i Benedykta Frąckiewicz
+Maria Motyka, mąż Paweł, synowie Bronisław,
Szczepan, Józef i Jerzy, córki Celestyna i Gertruda

+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn Józef,
żona Anna, Bolesław Macczak, żona Wacława, syn Wiesław, 2 zięciów
+Bronisław Jakubczyk, rodzice Wojciech i Stefania, Helena
Joszko, mąż Alojzy, dziadków
+Józef i Matylda Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta i Karol
Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu
+Gotfryda Oleś, mąż Norbert, rodziców z obu stron (Got)
+Jan i Zofia Górecki
+Jerzy Grenadier, rodziców
+Agnieszka Fleger
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, Marta żona (Got)
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska Pierchała
+Franciszek Cyrulik, żona Jadwiga, córka Alina, rodziców
z obu stron
+Gertruda Pawlas, 2 rocznica (Got)
+Marian Szala, 1 rocznica (Bog)
+Stanisław Knapek, żona Berta, pokrewieństwo Murowe,
Knapkowe, za zmarłych z ulicy Sołtystwo i Spacerowa
+Alojzy Pawlas (Bog)
+Krystyna Tasarz, rodzice Jan Kwiatkowski
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna,
+Alojzy Papała, Augustyn Papała, żona Maria, Walenty
Mroczek, żona Maria
+Paweł Motyka, żona Maria, 4 synów, 2 córki, 3 zięciów,
2 wnuków
+Mariola Węglorz, 5 rocznica, ojciec Zygmunt Kwiatoń,
5 rocznica, rodzice Węglorzów, rodzice Kwiatoniów, Antoni Antoniewski, Ryszard Borowski, żona Marianna,
+Łucja Głownik, mąż Antoni, Maria Waler, mąż Józef,
Maria Słowik, mąż Stanisław,
+Jan Kusz, żona Maria, syn Tadeusz,
+ Mirosław Maciończyk, Stanisława i Edward Cygan, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu,
+Teresa Jaśko (Got)
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol Dziwoki
+Roman Szotek, żona Berta, rodziców, Bernard Mołdrzyk,
rodziców, Bronisława i Józef Zięba, Wincentyna i Alfons
Tkocz, Klara Żmuda, mąż Stefan, rodziców, pokrewieństwo
Szotek, Tkocz, Mołdrzyk, Baron, Lidia Skowronek, Mirosław Niewrzoł
+Reinhold Pustelny, rodziców z obu stron, córka Krystyna,
dusze w czyśćcu
+Felicja Niesłańczyk, 5 rocznica (Got)
+Aniela Klesel, mąż Rudolf, córka Felicyta, zmarłych
z pokrewieństwa, z ulicy Zgodnej
+Emil i Maria Wiaterek, Emil i Maria Benisz, Pokrewieństwo Wiaterek i Benisz (Got)
+Wiktoria Król, 12 rocznica, mąż Paweł, rodziców z obu
stron, Gertruda Piechaczek, 20 rocznica, mąż Dominik
+Jerzy Mroczek
+Wincenty Palarz, Jan Adamczyk, Maria żona, Franciszek
Palarz, żona Anna,
+Adolf Maroszek, żona Marta, syn Alojzy i Reinhold, żona
Róża, Anna i Władysław Gruszka
+Jerzy Sobota, 11 rocznica
+Jolanta Maciończyk, 30 dzień po śmierci
+Walenty Kaczmarczyk, rodzice z obu stron
+Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia, rodziców
z obu stron
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+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Bronisława i Antoni Mandrela, Maria i Czesław Wilk, za
zmarłych sąsiadów z ulicy Szeptyckiego
+Eryk Kuczera, żona Maria, syn Walter, dziadków
+Henryk Berger, żona Anna, zmarłych rodziców
i dziadków
+Maksymilian Kolarski, żona Maria, syn Józef, zięć
Wacław, ++dziadków
+Hieronim Sobik, na pamiątkę urodzin, Eufemia i Filip Sobik, 2 braci, 2 siostry, Antoni Pieca zona Franciszka, syn Serafin, Gertruda Piecha, synowa Aniela
+Stanisław Łaszczewski, zona Apolonia, Zygfryd
Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków
z obu stron, Łaszczewski, Świder, lisiak, Godzina,
Figas, Kurzac, Nowicki, Sobcik, Michałowicz, Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Olbryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa
+Agnieszka Paszenda, mąż Wincenty, synowie Bolesław i Bonifacy, synowe Zofia i Gertruda, wnuczka
Maria
+Zbigniew Woryna, Emil Smyczyk, 2 żony, Antoni
i Helena Smyczyk, córki Danuta i Łucja, Franciszek
Woryna, Łucja Grodoń, Lidia Wieczorek
+Maria Pierchała, na pamiątkę urodzin – od szwagierki Anny z rodziną
+Eugenia Kloch, mąż Henryk, rodzice Anna i Alojzy
Pawlas
+Gertruda Niesporek, 3 roczn., mąż Alojzy, syn Eugeniusz, krewnych i sąsiadów
+Ernst i Jadwiga Jurochnik, rodziców i rodzeństwo
+Norbert Prohaska, Joanna Barcz, rodziców , pokrewieństwo
+Agata Dziadek, mąż Stefan, córka Stefania, rodzice
Agnieszka i Fryderyk Mura
Sobota – 27.09.2014r.

WSPOMNIENIE
ŚW. WINCENTEGO A PAULO

7.oo

1/+Helena, Bolesław Gąsior, Janina Krupa
2/+Maria Pierchała, na pamiątkę urodzin–od kuzynki
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu
Ireny i Krzysztofa Pustelnik, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
15.45 W intencji rocznika 1964 SP Boguszowice
17.oo 1/Apostolat Maryjny
2/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu stron
(Bog)
3/+Bolesław i Małgorzata Sobik
Niedziela - 28.09.2014r. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo

+Aniela Lubszczyk, 9 rocznica, Stanisław mąż, Berta
i Wiesław Gąsiorkiewicz, rodzice
8.3o +Lip Józef, Augustyna Filec, 2 mężów
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Beaty i Janusza Sobik z Gotartowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci i całej rodziny. TD
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Emilia Szarlej
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu
Marty i Edwarda Pawlik, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
16.oo 1/+Ryszard Szewczyk – na pamiątkę urodzin

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Łukasza i Izabeli Pawela, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
20.3o +Andrzej Kwaśniewski, na pamiątkę urodzin
Poniedziałek – 29.09.2014r.

ŚWIĘTO ŚW.
ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA

7.oo

1/+Franciszek Mura, 30 rocznica
2/+Paweł i Rozalia Gembalczyk
17.oo 1/+Emilia Lampert, syn Erwin (Bog)
2/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria
i Jan Rduch, wnuk Janusz (Got)
Wtorek – 30.09.2014r.

WSPOMNIENIE
ŚW. HIERONIMA

7.oo

1/+Chłus Kazimierz – od chrześniaczki Małgorzaty
z rodziną
2/+Ryszard Smyczek, 30 dzień po śmierci
17.oo 1/+Berta Podlińska, 4 rocznica (Bog)
2/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria
Środa – 01.10.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW. TERESY
OD DZIECIĄTKA JEZUS

7.oo

1/+Józef Sobik, Franciszka żona, syn Stefan, synowa
Janina, wnuk Henryk, 2 zięciów Robert i Szczepan
2/+Helena Muras, 3 rocznica
17.oo 1/+Edward Piechoczek, 3 rocznica – na pamiątkę
urodzin
2/+Jan Gołyszny, żona Waleska, Jan Dziurok, żona
Marta, dziadków z obu stron
Czwartek – 02.10.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW.
ANIOŁÓW STRÓŻÓW

7.oo

1/Na cześć Chrystusa najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Gotartowice
2/+Bronisława Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu
stron, 3 braci, siostra Celestyna, szwagrów, Gertruda
i Roman Hartman
13.oo Ślub: Żaneta Doll – Rafał Matras
17.oo 1/ Łucja Kuczera, 15 rocznica (Bog)
2/+Róża Korduła, mąż Jan (Bog)
Piątek – 03.10.2014r.
7.oo

1/+Alojzy Pierchała
2/+Emil Fizia, 3 rocznica, rodziców Józef i Emilia,
Zofia i Wiktor Szier, córka Krystyna
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów naszej parafii, Straży Honorowej NSPJ
3/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy
Dziwoki z Boguszowic, z podz. za otrzymane łaski
z prośba o dalsze. TD
Sobota – 04.10.2014r.
7.oo

WSPOMNIENIE ŚW.
FRANCISZKA Z ASYŻU

1/Do Niepokalanego Serca NMP za parafian
2/ Świecka Rodzina Franciszkańska
12.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Hanny i Janusza Zaklukiewicz, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze.TD
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13.oo Ślub: Paulina Pikus – Robert Walasik
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz)
2/+Waleska Gruszka, mąż Florian, syn Jerzy
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Ireny i Józefa Panyło, z podz. za otrzymane łaski
z prośba o dalsze. TD
Niedziela – 05.10.2014r. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo
20.3o

+Łucja Zieleźny, 18 rocznica
1/+Gerard Kuska, na pamiątkę urodzin
2/+Pelagia Wencel, 30 dzień po śmierci (Rasz)
1/+Bronisław Zdziebłowski, 1 rocznica
2/+Ewa Owczarek, 1 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Anety i Kazimierza Konsek oraz 50 urodzin Kazimierza oraz 17 urodzin syna Sebastiana, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Andrzej Swaczyna, na pamiątkę urodzin
2/+Emanuel Szostek, żona Aniela, Jan Grosman,
żona Anna
Za parafian
Poniedziałek – 06.10.2014r.

7.oo

1/++Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna
Konsek, Antoni mąż, 3 synów, synowa Amalia
2/+Roman Klimanek, 30 dzień po śmierci (Bog)
17.oo 1/+Teresa Frelich, mąż Alojzy
2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda, rodziców
z obu stron, za zmarłych z rodziny Sobota, Żelawski,
Mazurek, za dusze w czyśćcu cierpiące (Got)
Wtorek – 07.10.2014r.

2/+Erwin Klimek
17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, syn, synowa, 2 wnuków, 2 zięciów, pokrewieństwo Budny, Duda, Adamski
2/+Łucja Dyla, 4 rocznica
Sobota – 11.10.2014r.
7.oo

1/+Gerard Kocyba, 2 żony, rodziców, rodzeństwo
2/+Hildegarda Mura, Ludwik Mura, Edward Liszka
(Got)
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Ewy i Krzysztofa Krupa, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla
córek Soni i Patrycji. TD
17.oo 1/+Józef i Maria Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta,
zięć Franciszek
2/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika
3/+Stanisław Buchalik, 30-ty dzień(Got)
Niedziela – 12.10.2014r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

WSPOMNIENIE NMP
RÓŻAŃCOWEJ

7.oo

1/+Wioletta Malina – od rodziny Górczyk
2/+Leon i Bronisława Kaczmarczyk, Łucja i Józef
Dyka (Got)
17.oo 1/+Oskar Hajzyk, Anastazja Jurczyk, mąż Jan, Florentyna Hajnisz, mąż Józef (Got)
2/Przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca Świętego o Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca i ich rodzin
Środa – 08.10.2014r.
7.oo +Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef (Bog)
17.oo 1/+Salomea i Rafał Sobik, syn Stefan, zięć Piotr
(Rasz)
2/+Józef Oleś, na pamiątkę urodzin (Bog)
3/+Jan Oleś – na pamiątkę urodzin (Bog)
Czwartek – 09.10.2014r.

WSPOMNIENIE
BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA

7.oo

+Helena Lubszczyk, 41 rocznica, mąż Franciszek,
Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina (Bog)
12.oo Ślub: Dawid Gruszka – Agata Jaworska
13.oo Ślub: Elżbieta Mokry – Kamil Kusz
17.oo 1/+Faustyn Sobik (Got)
2/+Rozalia i Michał Kazana, Franciszek i Helena
Kazana, Wiesław Kazana (Bog)
3/+Stanisław Smołka – od kolegów i koleżanek
z klasy
Piątek – 10.10.2014r.
7.oo

1/+Aniela Ochojski, mąż Hubert, rodzice

20.3o

+Józef Kania, 4 rocznica, rodzice
1/+Zofia Jeżewska, 1 rocznica (Rasz)
2/+Eugeniusz Rojek
1/+Emil Kuczera , żona Krystyna (Bog)
2/+Agata Dziadek, 30 dzień po śmierci
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Barbary i Jerzego Pierchała oraz z okazji urodzin Jerzego, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
TD
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Krystyny Stajer, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
2/W intencji rocznika 1954 z Gotartowic (za zmarłych i żywych)
+Eligiusz Duda, 6 rocznica
Poniedziałek - 13.10.2014r.

WSPOMNIENIE BŁ.
HONORATY KOŹMIŃSKIEJ

7.oo

1/+Józef i Matylda Zniszczoł, Marta i Paweł Gąsior,
za zmarłych z rodziny Zniszczoł i Gąsior (Bog)
2/+Lucyna Prygoń, 3 rocznica – od męża
17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, zmarłych
rodziców i dziadków, Anna Zimończyk, mąż Albert,
zmarłych rodziców i dziadków
2/+Marta Kula
19.oo Nabożeństwo fatimskie
Wtorek – 14.10.2014r.
7.oo

+Karolina Zimończyk, mąż Franciszek, Marianna
Filipowska, mąż Franciszek (Bog)
17.oo 1/+Alfred Torbicki, Jan Torbicki, żona Leokadia
2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania
mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz
Środa – 15.10.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW. TERESY
OD JEZUSA

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Stanisław Stajer, żona Sigrid, na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Benedykt Winkler, w rocznicę urodzin (Bog)
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Czwartek – 16.10.2014r.

Środa – 22.10.2014r.

UROCZYSTOŚĆ ŚW.
JADWIGI ŚLĄSKIEJ

7.oo

1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elżbieta Mandel, Józef i Maria Mandel (Rasz)`
2/+Florentyna Szewczyk, 10 rocznica, mąż Jan, syn
Józef, Edward i Marta Sobik, zięć Waldemar Czarnecki
17.oo 1/+Blandyna Sobik, mąż Wiktor
2/+Teresa Bulanda, mąż Karol
3/ W intencji Grupy Pielgrzym
Piątek – 17.10.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW.
IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, syn Edward
(Bog)
2/+Stanisław Rączka, 1 rocznica śmierci
17.oo 1/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria,
wnuczka Aleksandra (Got)
2/+Ryszard Benisz, żona Aniela (Got)

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Małgorzata Motyka – na pamiątkę urodzin, mąż
Józef, syn Ignacy
2/+Renata Piontek, mąż Erwin, Brunon i Anna Szulik
Czwartek – 23.10.2014r.
7.oo +Zygfryd Kula (Bog)
17.oo 1/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 3 synów Eugeniusz, Alojzy i Ryszard, rodziców z obu stron (Rasz)
2/+Halina Matuszczyk, 8 rocznica (Got)
3/+Elfryda Wuzik (Rasz)

7.oo

Sobota – 18.10.2014r.

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA

1/+Paweł Oleś, 1 rocznica śmierci
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu
Pawła i Beaty Duda, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Urszula Fojcik, na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, rodzice
3/+Alojzy Klepek, 1 rocznica śmierci

Piątek – 24.10.2014r.
7.oo

1/Za Żywych członków Różańca
2/Sobik Serafin
17.oo 1/+Alojzy i Franciszka Podleśny (Got)
2/+Tadeusz Korduła, 11 rocznica, Maria żona, Gertruda i Antoni Korduła, Maria i Franciszek Smołka,
pokrewieństwo Kordułowe

7.oo

Niedziela – 19. 10.2014r. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

14.15
16.oo

20.3o

+Roman Orszulik (Bog)
1/+Stefania Zieleźny, 12 rocznica (Got)
2/+Sławomir Kosmulski, w rocznicę urodzin
Do Opatrzności Bożej z okazji 75 urodzin Kazimiery, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Weroniki i Rajmunda Merta, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Chrzty i roczki: Emilia Cierniak
Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa
Jerzego i Lidii Jurczyk, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami.
TD
+Janina i Stanisław Stasiak, syn Marian
Poniedziałek – 20.10.2014r.

WSPOMNIENIE
ŚW. JANA KANTEGO

7.oo +Rajmund Podleśny
17.oo 1/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa
Felicja, rodziców z obu stron, za zmarłych z rodziny
Adamczyk, Niesłańczyk, Konsek, za dusze w czyśćcu cierpiące (Got)
2/+Zygfryd Gąsior
Wtorek – 21.10.2014r. WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA
STRZEMIĘ

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Gerard Wawoczny, Maria żona, synowie Jerzy
i Florian, żona Maria, Otylia Pierchała, mąż Paweł
(Rasz)
2/+Wiesław Dolny, 33 rocznica, Otylia Dziwoki,
18 rocznica, 2 mężów, Stanisław Kempczyński (Bog)

WSPOMNIENIE
ŚW. JANA PAWŁA II

Sobota – 25.10.2014r.
7.oo

1/+Leon Sobik, 39 rocznica, Alojzy Sobik, żona
Janina, Alojzy Sobik, żona Anna (Bog)
2/+Mieczysław Piełka
17.oo 1/+Alina Podleśny-Małeszczyk (Got)
2/+Elżbieta Witala (Bog)
3/+Helena Musiolik – od wnuków
Niedziela – 26.10.2014r. UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

7.oo +Leon Szopa – na pamiątkę urodzin (Got)
8.3o +Władysław Jeżewski, syn Zenon (Rasz)
10.oo 1/+Zofia Gołofit, mąż Edward, córka Elżbieta, rodziców z obu stron, dziadkowie Świrk i Gołofit, Konstanty i Marta Kaczmarczyk, 6 synów, wnuk
2/+Arkadiusz Kikosicki,1 roczn.
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu
Małgorzaty i Bertolda Karwot, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny.
TD
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Sylwii i Bogusława Fojcik oraz 55 lat małżeństwa
Otylii i Konstantego Fojcik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
16.oo +Gertruda Błaszczyk – od koleżanek i kolegów
z klasy rocznik 1945
20.3o +Stanisław Smołka
Poniedziałek – 27.10.2014r.
7.oo Za parafian
17.oo 1/Apostolat Maryjny
2/+Krystian Dziurok, w 2 rocznicę zaginięcia
Wtorek – 28.10.2014r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Roman Orszulik (Bog)
2/+Krystyna Kempny, 5 rocznica, brat Roman, rodzice
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+Tadeusz Kusz, 10 rocznica, Maria i Jan Kusz
+Edward Sobik, żona Marta, za zmarłych z rodziny
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard
+Roman Szotek, żona Berta, rodziców, Bernard
Mołdrzyk, rodziców, Bronisława i Józef Zięba,
Wincentyna i Alfons Tkocz, Klara Żmuda, mąż Stefan, rodziców, pokrewieństwo Szotek, Tkocz, Mołdrzyk, Baron, Lidia Skowronek, Mirosław Niewrzoł
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojz Marcol,
żona Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona
Zofia, syn Grzegorz (Got)
+Piecha Rudolf, Barbara Zniszczoł
+Aniela Oleś, syn Stanisław, żona Krystyna, Franciszek Muras, Rudolf Piecha, rodziców
+Łucja i Paweł Holesz, rodziców
+Gertruda i Józef Haręźlak, rodziców
+Stanisław Skiba, rodziców z obu stron
+Celestyna i Eugeniusz Mieszczak
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk,
Otylia i Jan Podleśny
+Joachim i Gertruda Mazur
+Emil Pawlas, zona Marta, syn Ludwik, 3 córki,
3 zięciów
+Ernest Kolenda, rodzice Anna i Emanuel, brat Jerzy, siostry Marta i Dorota, Stanisław Siwek, Anna
i Henryk Pakura, syn Tomasz, Jan Wenerski, syn
Grzegorz
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub
+Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna, Roman
i Konstantyna Smyczek, rodziców, dziadków

Środa – 29.10.2014r.
7.oo Za parafian
17.oo 1/+Maria i Andrzej Malarz
2/+Alojzy Gorol – na pamiątkę urodzin, Bogdan
Pierchała, 3 rocznica (Got)
Czwartek – 30.10.2014r.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W KATOWICACH

7.oo +Ewa Gargała
17.oo 1/+Aniela Korduła
2/+Edmund Kaczmarczyk, rodziców, rodzeństwo
Piątek – 31.10.2014r.
7.oo Za parafian
17.oo MSZA WSPÓLNA:
+Marta Kuczera
+Stefan Ciszewski, na pamiątkę urodzin
+Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodzice z obu stron
+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodzice
+Albina Sobik, mąż Konstanty
+Alojzy Piecha, żona Helena, syn Stanisław
+Łucja i Henryk Śmiatek, Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz
+Wincenty Szczypka, Marta i Walenty Przeliorz (Bog)
+Zdzisław Tartanu, Kazimierz Tartanu, żona Helena,
Regina Matuszczyk
+Józef Kruczkowski, 1 rocznica
+Augustyn Weinoch, żona Marta, rodziców z obu
stron(Got)
+Florian i Zofia Kaczmarczyk(Got)
+Łucja Ochojska, 1 rocznica (Rasz)
+Jan Gorzawski, 11 rocznica
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, syn Stanisław,
córka Bronisława
+Matthias Błażewicz
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i
Herbert, pokrewieństwo Kornas i Balcer
+Adam i Maria Cyroń, rodziców, Józef Sobik, Małgorzata i Gerard Maciejczyk
+Anna Musioł, syn Jerzy, rodziców z obu stron
+Wuzik Eugeniusz, 16 rocznica
Marta Kula, mąż Alojzy, rodziców z obu stron, Berta
Steblok, mąż Jan (Rasz)
+Antoni Szostek, rodzice, Anna i Aleksander, Ryszard Buchalik(Bog)
+Józef Niesporek
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania,
Edmund Goły, żona Róża, rodziców z obu stron
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan
+Józef Naczyński (Bog)
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbieta, Edward Pyszny
+Marta i Leon Szyroki, syn Henryk, rodzice, Adam
Szydłowski, Józef Maciejczyk
+Andrzej Grima, rodziców
+Antoni Antoniewski, 6 rocznica, wnuczka Mariola
Węglorz, 5 roczn., Zygmunt Kwitoń, 5 rocznica, siostry z mężami, bracia z żonami
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron,
+Gertruda Reselska, mąż Czesław, rodzice z obu
stron, córka Dorota, wnuk Jan (Rasz)
+Gertruda Błaszczyk, mąż Józef

Sobota – 01.11.2014r.

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

Za ofiarodawców z Gortatowic
Za parafian
+Henryk Szymura, 2 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Jerzego Przeliorz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
16.oo +Elżbieta i Izydor Frelich, synowie Zbigniew i Henryk, zmarłych z pokrewieństwa Frelich i Hupka
20.3o
Niedziela – 02.11.2014r.

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

7.oo Za parafian
8.3o +Henryk Oleś
10.oo +Marta Oleś – na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć
Ignacy, rodziców
11.3o +Jan Masłowski
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin
Roberta Dziurok, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
16.oo +Bolesław Oleś, Gertruda Wainert, na pamiątkę
urodzin
20.3o
Poniedziałek – 03.11.2014r.
7.oo

1/+Wioletta Malina – od rodziny Koziołek
2/+Chłus Kazimierz – od Moniki z rodziną
17.oo 1/+Eryk Szymik, rodzice z obu stron (Rasz)
2/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zieć
Ryszard (Bog)
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Wtorek – 04.11.2014r.

2/+Helena Kluger, mąż Edward, Walenty Kuczera,
żona Anastazja, Julia Reclik, Maria Gołąbek, mąż
Gerard (Got)

WSPOMNIENIE ŚW.
KAROLA BOROMEUSZA

7.oo

1/+ks. Józef Zuber
2/+Maksymilian i Gertruda Żelawska, rodziców
17.oo 1/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got)
2/+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, Henryk Szymura,
rodzice (Bog)
Środa – 05.11.2014r.
7.oo

1/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron
2/+Stanisław Lubszczyk, 5 rocznica, żona Aniela,
Berta Gąsiorkiewicz, 2 rocznica mąż Wiesław, rodzice
17.oo 1/+Benedykt Winkler (Bog)
2/+Alfred Piecha, 4 rocznica (Bog)
Czwartek – 06.11.2014r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne
2/+Franciszek i Anna Musioł (Bog)
17.oo 1/+Bronisława Osiak, syn Wiesław (Bog)
2/+Jan Szulik, w rocznicę śmierci, rodziców z obu
stron (Kop)

Wtorek – 11.11.2014r.

7.oo +Ignacy Wojtaszek, żona Franciszka
10.oo +Helena Musiolik, na pamiątkę urodzin
15.3o 1/Ludwik Marcisz, 5 rocznica, żona Dorota, syn
Andrzej (Rasza)
2/+Bogusława Wieczorek, 1 rocznica
17.oo 1/+Łucja i Antoni Rojek, Agata i Józef Krosny
2/+Łukasz Brożek, 5 rocznica
Środa – 12.11.2014r.

+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, syn Konstanty
17.oo 1/+Stanisław Mandel (Bog)
2/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan (Bog)
Czwartek – 13.11.2014r.

WSPOMNIENIE ŚW.
BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Norbert Sobik, 4 rocznica (Got)
2/+Eryk Przeliorz, zona Elfryda (Rasz)
Piątek – 14.11.2014r.

7.oo

1/+Maria Konsek, 6 rocznica, rodzice Jan i Marta
2/+Helena Stajer, mąż Ernest, Róża Motyka, mąż
Gerard (Bog)
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów naszej parafii i Straży Honorowej NSPJ
Sobota - 08.11.2014r.
7.oo

1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Anastazja Kandelska, 15 rocznica
17.oo 1/+Nikodem Hyła
2/+Czesław Dombek, Anna Dombek
3/+Anna Dyczka
Niedziela – 09.11.2014r.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

10.oo
11.3o
16.oo

20.3o

+Józef Smołka, syn Stanisław, Mieczysław Zduński
+Wincenty Burda, rodziców, synowa Krystyna,
wnuk Mirosław
1/+Ryszard Zieliński, 8 rocznica, wnuk Dawid (Got)
2/+Jan Pawliczek, 1 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Anieli i Alfreda Buchalik, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
1/+Nikodem Hyła, rodziców z obu stron
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Joanny i Michała Korduła z Boguszowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Za parafian
Poniedziałek – 10.11.2014r.

WSPOMNIENIE
ŚW. JOZAFATA

7.oo

Piątek – 07.11.2014r.

7.oo
8.3o

WSPOMNIENIE ŚW.
MARCINA Z TOURS

WSPOMNIENIE ŚW.
LEONA WIELKIEGO

7.oo Za parafian
17.oo 1/+Wiktor Karwot, 17 rocznica, 2 zony, 2 synów
(Bog)

7.oo

1/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni
Bernacki, pokrewieństwo
2/+Stanisław Szymura, 15 rocznica (Bog)
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog)
2/+Gertruda i Józef Piontek, zaginiona córka Helena,
2 synów, synowa Renata (Bog)
Sobota – 15.11.2014r.
7.oo

1/+Alojzy Sobik, zona Janina, Leon Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog)
2/+Jan i Maria Przeliorz, Leon Szopa, Emil Szopa,
2 żony, Stanisław Goworowski, żona Marianna (Got)
17.oo 1/+Serafin Król
2/+Gertruda Kuczera (Got)
3/+Alojzy i Elżbieta Pawela – na pamiątkę urodzin
Niedziela – 16.11.2014r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo +Szymura Anna, 2 męzów
8.3o +Teresa Bulanda, mąż Karol
10.oo 1/+Antoni Groborz, 30 rocznica
2/+Maciuś z Gotartowic, na pamiątkę urodzin
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa
Weroniki i Janusza Motyki z Boguszowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD
14.15 Chrzty i roczki:
16.oo +Andrzej Czerwiński, za zmarłych z rodziny Osiński
i Czerwiński
20.3o Za parafian
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry
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Kronika parafialna
Serdecznie zapraszamy na „Biesiadę
Charytatywną”, która odbędzie się
w sobotę 27.09.2014r. o godz. 18.3o
w Szkole Podstawowej w Boguszowicach.
Zapewniamy świetną zabawę
i poczęstunek.

Chrzty:
Dominik Rochalski, Wiktoria Kafka, Lena Jendrichowska,
Klaudia Grabowska, Oskar Weinoch, Dominik Pawliczek,
Oliwier Okła, Kacper Okła, Dawid Korduła, Natalia Barczyk, Małgorzata Florian, Kacper Łysien, Lidia Wożniak,
Piotr Goleśny, Lena Goleśny, Maja Hamziuk, Milena Szulik, Mikołaj Torebko, Laura Moskal, Magdalena Benisz
,Piotr Benisz, Szymon Kula, Antonia Szczepanek, Cezary
Wajs, Franciszek Zieleżny, Wojciech Skrzypiec, Paulina
Tajak, Lorena Wasiluk, Amelia Plicht, Jakub Kubiak, Leon
Garbacz, Maksymilian Witala, Justyna Zawisła, Tomasz
Cofalik, Mikołaj Kania, Nataniel Wiszniewski, Gabriela
Żabka, Amelia Rutkowska.
Śluby:
Czaja Kamil _ Kocjan Justyna
Rochalski Bartłomiej _ Rochalska Magdalena
Jary Szymon Merta Hanna
Gawin Sebastian _ Jurecka Magdalena
Janko Adrian _ Kuśka Beata
Grabowski Wojciech _ Bojanowska Sandra
Węgrzyk Marcin _ Kołodziej Renata
Niemiec Dawid _ Niemiec Monika
Prokop Łukasz _ Grzelak Małgorzata
Kucharski Konrad _ Komarek Anna
Francus Arkadiusz _ Szopa Katarzyna
Tkocz Karol _ Walczak Magdalena
Buch Wojciech _ Gruszka Magdalena
Stolarski Łukasz _ Stolarska Karolina
Zając Mateusz _ Gembalczyk Wioleta
Lubszczyk Krzysztof _ Kowalska Hanna
Zimończyk Mariusz _ Szymura Agnieszka
Dziwoki Dawid _ Spasiewska Agnieszka
Michalski Dawid _ Grzybowska Justyna
Salwa Krzysztof _ Janicka Julia
Szymon Iskra – Torebko Michalina
Pogrzeby:
Hliwa Józef
22.04.1936 - 28.06.2014
Kozicki Jerzy
14.04.1956 - 03.07.2014
Pierchała Maria
29.09.1938 - 07.07.2014
Rojek Alojzy
14.06.1921 - 08.07.2014
Smyczek Joachim
05.07.1926 - 10.07.2014
Przeliorz Janusz
26.06.1963 - 10.07.2014
Kozicki Jerzy
14.04.1956 - 03.07.2014
Merkel Regina
19,02,1928 - 15.07.2014
Małysa Stefan
15.04.1933 - 24.07.2014
Karpiński Krzysztof
18.08.2009 - 28.07.2014
Czerwińska Maria
03.06.1929 - 07.08.2014
Błaszczyk Gertruda
26.06.1945 - 07.08.2014
Maciończyk Jolanta
13.06.1967 - 28.08.2014
Wencel Pelagia
10.07.1932 - 30.08.2014
Smołka Stanisław
10.10.1960 - 13.08.2014
Chłus Kazimierz
29.09.1952 - 19.08.2014
Smyczek Ryszard
23.05.1955 - 30.08.2014
Mróż Stanisław
10.11.1937 - 30.08.2014
Klimanek Roman
18.06.1921 - 05.09.2014
Buchalik Stanisław
13.11.1930 - 10.09.2014
Dziadek Agata
17.06.1925 - 11.09.2014
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

Informator parafialny
Msze św.

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

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

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne




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

Sakrament chrztu
udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30

zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC

rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy

nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym
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)

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578
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
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Wakacyjny wypoczynek
ministrantów
Tradycyjnie, jak co roku grupa ministrantów z
naszej parafii podczas wakacji wypoczywała w
Białce Tatrzańskiej.
— czytaj str. 16

.
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Kolonie charytatywne
Już po raz dwudziesty drugi nasz Zespół Charytatywny zorganizował dla dzieci tygodniowe kolonie
w Białce Tatrzańskiej.
— czytaj str. 16-17
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.

Wizyta w Obersaxen
Podczas wakacyjnego wypoczynku ks. Proboszcz odwiedził
znanego również naszym parafianom ks. Adama Pradelę,
pełniącego obecnie funkcję proboszcza w szwajcarskim
Obersaxen.
— czytaj str. 7
Msza św. sprawowana w intencji śp. Krystiana Dziuroka, który
zginął tragicznie w
pobliskich górach.

.

Probostwo ks. Adama w Obersaxen oraz widok z jego okien
na pobliskie szczyty Alp.

.

.

.
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69 Piesza Rybnicka
Pielgrzymka
na Jasną Górę
W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia
również wiele osób z naszej parafii
pielgrzymowało na Jasną Górę z 69
Pieszą Rybnicką Pielgrzymką, nazywaną również Pielgrzymką Archidiecezji Katowickiej. W sobotę 2
sierpnia o godzinie 15.00 przy ołtarzu ustawionym na Wałach Jasnej
Góry została odprawiona pontyfikalna Msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa w intencji
uczestników pielgrzymki i wszystkich rodzin archidiecezji katowickiej
.

.

.

Urodziny ks. Krzysztofa
Mikiciuka
2. sierpnia swoje pierwsze urodziny w naszej parafii obchodził ks. Krzysztof Mikiciuk. Po Mszy św.
o godz. 17.oo życzenia solenizantowi złożyli
przedstawiciele Rady Parafialnej oraz grup działających przy parafii.
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Urodziny Księdza
Proboszcza
W niedzielę 3. sierpnia podczas Mszy
św. o godz. 11.3o swoje kolejne urodziny obchodził ks. proboszcz Krzysztof Błotko.

.

.

Odwiedziny misjonarza
W niedzielę 6. lipca gościliśmy w naszej parafii
ks. Jakuba Snopkowskiego, sercanina przebywającego na misjach w Kongo. Z tej okazji mogliśmy
złożyć przed kościołem ofiarę na rzecz budowy
przychodni zdrowia na terenie parafii ks. Jakuba.

Spotkanie katechetek
U progu nowego roku szkolnego na probostwie
zebrał się nasz zespół katechetyczny.

.
.
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Powakacyjna
pielgrzymka
ministrantów
30. sierpnia, odpowiadając na
zaproszenie ks. Arcybiskupa
ministranci naszej parafii udali się wraz z ks. Krzysztofem
do Katedry w Katowicach na
powakacyjną pielgrzymkę.
— czytaj str. 17-18

Diakonia Liturgiczna Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej wraz z ks. Arcybiskupem oraz ks. Cezariuszem Walą – duszpasterzem
ministrantów

Gotartowicka
podstawówka –
szkołą z klasą

W lipcu br. SP nr 20 w Gotartowicach
zdobyła certyfikat „Szkoły z klasą 2.0”
potwierdzający duży sukces naszych
uczniów i nauczycieli
— czytaj str. 18-19

Z kącika
gospodarczego
W miesiącach wakacyjnych kontynuowano konieczne remonty i naprawy na
naszych obiektach parafialnych.
— czytaj str. 7- 8
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