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4. grudnia, w liturgiczne wspo-
mnienie św. Barbary zapraszamy 
wszystkich czynnych i emeryto-
wanych górników wraz z rodzi-
nami na Mszę św. o godz. 9.00, 
podczas której będziemy dla nich 
wypraszać potrzebne łaski i Boże 

błogosławieństwo. 

Tegoroczne odwiedziny duszpaster-
skie zwane kolędą rozpoczynają się w 
sobotę 29 listopada. Niech przyjęcie 
kapłana z Bożym błogosławieństwem 
w naszych domach będzie wyrazem 
naszej wiary i przywiązania do Kościo-
ła. Zachęcamy do zapoznania się z 

planem kolędy           – czytaj str. 17-18 

Od niedzieli 30 listopada rozpo-
czynamy okres adwentu – czas 
radosnego oczekiwania, który 
ma nas nie tylko przygotować 
na coroczne obchody Bożego 
Narodzenia, ale przede wszyst-
kim na powtórne przyjście 
Chrystusa. 
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Uroczystość 

Wszystkich Świętych 
Tradycyjnie 1. Listopada na parafialnym cmenta-
rzu o godz. 15.00 została odprawiona Msza św. w 
intencji wszystkich zmarłych parafian.  

Nabożeństwa fatimskie 
13 października zakończyliśmy cykl tegorocznych 
nabożeństw fatimskich, które zgodnie z przebie-
giem objawień w Fatimie, odbywały się od maja. 

Nabożeństwa różańcowe 
Podsumowanie udziału naszych najmłodszych w 
październikowych nabożeństwach różańcowych 
miało miejsce po Mszy św. szkolnej 6 listopada. 

 
 

 
 

. 

 
Podczas wrześniowego nabożeństwa figurę MB Fatimskiej 
w procesji ze świecami dookoła kościoła niosły przedsta-

wicielki Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej. 

 
Figurę MB Fatimskiej w procesji ze świecami dookoła 

kościoła w październiku nieśli górnicy. 
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Dzień Niepodległości 
11 listopada podczas Mszy św. o godz. 10.oo 
modliliśmy się w intencji Ojczyzny. 

Inauguracja roku forma-
cyjnego ministrantów 

20 września na Mszy św. o godz. 17.oo zgroma-
dzili się ministranci naszej parafii wraz z rodzina-
mi, by modlitwą zainaugurować nowy rok formacji. 
Bezpośrednio po niej wszyscy udali się do salki na  
probostwie, by kontynuować radosne spotkanie. 

Pielgrzymka do Pszowa  
Tradycyjnie w drugą niedzielę września o godz. 
6.oo, spod boguszowickiej świątyni, wyruszyła na 
pielgrzymkowy szlak do Sanktuarium Matki Bożej 
Uśmiechniętej w Pszowie trzydziesto siedmio oso-
bowa grupa parafian.  

— czytaj str. 14   
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XIV Biesiada  
Charytatywna 

 W sobotę 27 września w Domu Para-
fialnym miała miejsce XIV Biesiada 
Charytatywna zorganizowana przez 
nasz parafialny zespół charytatywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



serce ewangelii 5 

 

Dokonujemy podsumowania kolejne-
go etapu w naszym życiu. Na dobre oswoi-
liśmy się już z jesienią i wchodzimy w ten 
szczególny czas, który rozpoczyna się z  
Pierwszą Niedzielą Adwentu.      

W nawiązaniu  do  przeżytych już lat każdy 
ma swoje wspomnienia adwentowe - mniej lub 
bardziej radosne, a czasami i smutne w zależności 
od sytuacji politycznej lub rodzinnej, którą nam 
było dane przeżyć. Nigdy nie zapomnę codzien-
nego wstawania, by razem z Mamą, szybkim kro-
kiem zmierzać do oddalonego o ponad dwa kilo-
metry parafialnego kościoła św. Józefa w Kraso-
wach, gdzie obecność na roratach potwierdzana 
była małym, kolorowym trójkącikiem, z którego 
można było złożyć kolorową gwiazdę. Ileż radości 
było z wykonanego własnoręcznie, razem z Tatą, 
adwentowego lampionu. Był to dobry czas moje-
go dzieciństwa, dlatego świeczka w lampionie 
szybko została zastąpiona żarówką. Pomimo, że 
minęło 50 lat widzę, że wiele rodzin w naszej  
boguszowickiej parafii zachowuje podobne trady-
cje, tak jakby nic się nie zmieniło. Nie da się jed-
nak pominąć faktu, że oprócz naszego samocho-
du,  pozostałe w parafii rodzinnej auta można było 
policzyć na palcach jednej ręki.  Dzisiaj natomiast 
jest ich tysiące. W czasie Rorat również jest ich 
dziesiątki na naszym kościelnym parkingu. Jest to 
zewnętrzny znak ciągle rosnącego tempa naszego 
życia. Dlatego potrzebny jest kolejny 
ADWENT.   

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie 
Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa.  
W pierwszym okresie akcent położony jest na 
Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na 
końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpo-
średnio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, 
przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice 
złożone w historii. Adwentowe czytania mszalne 
dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proro-
ków, którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają 
zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie 
Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół 
przypomina o nadziei, jaka wiąże się z Paruzją, 
czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej 
Mszy św. padają słowa: „abyśmy zawsze wolni od 
grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni 

nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa 
Chrystusa”. Na początku Adwentu warto   
przypomnieć sobie i naszym najmłodszym zna-
czenie symboli  związanych z tym pięknym cza-
sem.  Należą do nich: 

Roraty – Msza św. ku czci Matki Bożej od-
prawiana we wszystkie dni Adwentu najczęściej 
wcześnie rano. Nazwa pochodzi od pierwszego 
słowa (w języku łacińskim) pieśni śpiewanej na 
wejście w czasie tej Mszy św.: „Rorate caeli de-
super” („Spuśćcie rosę niebiosa z góry”). W cza-
sie rorat na ołtarzu zapala się dodatkową świecę, 
symbolizującą Maryję. Na początku Mszy w ko-
ściele panuje mrok - zapalone są tylko świece i 
przyniesione przez dzieci lampiony - a światło 
zapala się dopiero po akcie pokutnym, na śpiew 
„Chwała na wysokości Bogu...”. 

Roratka – dodatkowa świeca zapalana pod-
czas rorat ozdobiona białą lub niebieską wstążką, 
symbolizująca Maryję. Zwyczaj umieszczania jej 
na ołtarzu pochodzi z czasów Bolesława Wsty-
dliwego (XIII w.). Wówczas na początku Adwen-
tu przed ołtarzem w katedrze stawali przedstawi-
ciele wszystkich siedmiu stanów - król, prymas, 
senator, szlachcic, żołnierz, kupiec, chłop - i 
trzymając w dłoniach zapalone świece każdy 
oznajmiał zebranym: „Jestem gotów na sąd Bo-
ży”. 

Wieniec adwentowy – jego kolisty kształt 
oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma początku ani 
końca. Wykonany z gałązek drzew iglastych, 
a więc wiecznie zielonych ma oznaczać życie 
wieczne jakie daje Chrystus wszystkim w Niego 
wierzącym. Zapalanie świeczek jest symbolem 
światłości jaką nazwał się sam Jezus: „Jam jest 
światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi 
w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywo-
ta” (J. 8,12). Wie-
niec jest także 
symbolem rodziny 
oczekującej 
i przygotowującej 
się na godne spo-
tkanie z Jezusem 
w Betlejem, jak i w 
dniu jego powtór-
nego przyjścia na 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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ziemię. Wieniec adwentowy  umieszczamy 
w domu na honorowym miejscu. Można go po-
stawić na stole bądź podwiesić pod sufitem. Świe-
ce mogą się palić w czasie rodzinnej modlitwy, 
a także podczas wspólnych spotkań i posiłków.   

Tradycyjnym zwyczajem pragnę również 
wyrazić słowo wdzięczności wszystkim wiernym 
naszej wspólnoty za świadectwo wiary i życia 
chrześcijańskiego, pamięć o swoich zmarłych w 
tak wielu zamawianych Mszach św., a szczególnie 
tej wspólnie przeżytej na naszym cmentarzu w 
Dniu Wszystkich Świętych. 

Warto również wspomnieć o naszych naj-
młodszych biorących udział w październikowych 
nabożeństwach różańcowych. Intencja modlitew-
na wedle wskazań papieża Franciszka brzmiała: 
za mamę, za tatę, za całą rodzinę. Dzieci naszej 
parafii podczas nabożeństw licznie brały udział w 
tej modlitwie. Rozdano 100 plansz, na które dzieci 
przyklejały wizerunki świętych i błogosławio-
nych. 40 najbardziej wytrwałych dzieci, które 
przyniosły plansze zostało nagrodzonych małym 
różańcem i bransoletką ze świętymi.                  

Dziękuję również naszym ministrantom, 
którzy 15 listopada 2014r. wzięli udział w deka-
nalnym turnieju w piłce nożnej, który odbył się w 
Świerklanach. Rozgrywki odbyły się w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, 
gimnazjum i szkoła ponad gimnazjalna. Najlepiej 
spisali się nasi najmłodsi ministranci, którzy zajęli 
I miejsce i będą reprezentować nasz dekanat w 
dalszych rozgrywkach. Ministranci z gimnazjum 
zajęli IV miejsce. Nasi najstarsi ministranci zajęli 
II miejsce. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów 
sportowych. Zachęcam również innych chłopców 
do tej pięknej służby przy Chrystusowym ołtarzu 
oraz do wejścia we wspólnotę, gdzie znajdzie się 
również miejsce na sport i wspólne zabawy.     

Skupiając w tym miejscu uwagę na na-
szych dzieciach dziękuję również wspólnocie 
Dzieci Maryi i przytaczam ich relacje z ostat-
nich wyjazdów jakie przeżywali razem ze swo-
im opiekunem księdzem wikarym Krzysztofem 
Mukiciukiem:  „11.10.2014 Dzieci Maryi wraz z 

animatorkami i ks. opiekunem wyjechały na  wy-

cieczkę do „Dream Parku” w Ochabach. Dzieci 

oprowadzał przewodnik, który ciekawie opowia-

dał o miniaturach znanych na całym świecie bu-

dowli. Dzieci zwiedziły dziwny „dom stojący na 

dachu”, w którym się kręci w głowie, bo chodzi 

się po suficie, a wszystkie sprzęty i meble wiszą 

nad głowami. Dzieci poznały wielkie i małe dino-

zaury, które się ruszały i wydawały dinozaurze 

dźwięki. Dinozaury wyglądały bardzo groźnie ale 

Dzieci Maryi się ich nie bały. Najodważniejsze 

dzieci poszły na „atak prehistorycznego rekina”, 

w trakcie którego drżała podłoga i pękały szyby 

oceanarium. Największą atrakcją cieszyły się za-

bawy w parku linowym dla dzieci, gdzie można 

było np. zjechać po linie na kołowrotku. Po posił-

ku i lodach fundowanych przez naszego ks. Pro-

boszcza udaliśmy się z powrotem do Boguszowic.” 
 
Nie może również zabraknąć małego pod-

sumowania naszych inicjatyw gospodarczych. 
Pod tym względem  na przestrzeni minionych 

dwóch miesięcy udało nam się przeprowadzić 
następne przedsięwzięcia i inwestycje: 

1. Kolejne  odnowienie (pomalowanie) przez 
firmę pana Edwarda Skiby naszych drzwi ko-
ścielnych. 

2. Przeprowadzenie kontroli piorunochronów na 
wszystkich obiektach parafialnych. 

3. Zakup kolejnej partii granitu – firma pana Ka-
zimierza Żogały z Szerokiej. 

4. Położenie  granitu i zakończenie prac na scho-
dach do kaplicy św. Anny – firma pana  Kry-
stiana Mazurka ze Świerklan. 

 
Układanie granitu na schodach do kaplicy św. Anny 

 
Dzieci Maryi w „Dream Parku” w Ochabach. 
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5. Przeróbka i zamocowanie balustrad przy wej-
ściu do kaplicy św. Anny oraz odnowienie ga-
bloty przed kościołem – firma pana Antoniego 
Ogierman z Gotartowic. 

6. Przeprowadzenie szczegółowej kontroli komi-
nów i wentylacji na naszych obiektach. Czysz-
czenie wielkiego komina w kościele. W tym 
miejscu szczególnie dziękujemy mistrzowi 
kominiarskiemu,  panu Wojciechowi Ochociń-
skiemu  za przeprowadzenie tego zabiegu.  

7. Rozpoczęcie prac przy Starym  Domu Para-
fialnym (zaplecze Apteki) – założenie opaski 
betonowej oraz wzmocnienie  fundamentów. 
Przy robotach tych podjęli pracę panowie  
Piotr i Damian Zającowie oraz Bogdan i 
Wiesław Michałowiczowie. Dziękujemy rów-
nież firmie  BUMART  ze Świerklan za szyb-
kie dostarczenie materiałów budowlanych. 
Chcę przy tej okazji podziękować panu To-

maszowi Buchalikowi za przywóz na teren ko-
ścielny w ostatnich tygodniach 16 ton węgla – 

służąc transportem w sposób darmowy.  Huber-
towi Figasowi dziękuję za stałą obecność, podej-
mowanie inicjatyw i osobiste zaangażowanie w 
konkretne prace fizyczne. Ten człowiek nie mówi, 
że go coś boli albo że czegoś potrzebuje, ale co-
dziennie pyta się, co dzisiaj mamy ważnego do 
zrobienia. Dla pana Huberta pojęcia „bezrobocia” 
jest pojęciem obcym i niezrozumiałym… Jestem 
tego świadkiem. 

 Myślę również o naszych GÓRNIKACH  
życzę im  zachowania miejsc pracy i błogosła-
wionej opieki św. Barbary.  

Na piękny czas kolejnego Adwentu w na-
szym życiu, czuwania i wyciszenia, osobistych 
przemian duchowych oraz na czas radosnego 
Okresu Bożego Narodzenia, który zbliża się 
szybkimi krokami z serca błogosławię.  

 

        Szczęść Boże. 
 Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz

Kontynuujemy temat z poprzedniego nu-
meru „Serca Ewangelii”. Poznajemy jak trud-
na była Jego droga również w kapłaństwie, 
ileż napotykał przeszkód. Nie oszczędzili Mu 
krytyki nawet bracia w kapłaństwie.   

SPRZECIWY ZE STRONY 
DUCHOWIEŃSTWA c.d. 

Gwałtowne napaści, które znosić musiał ksiądz Vian-
ney, mniej więcej w latach 1827 - 1840, były to jednak fakty 
odosobnione i powtarzały się coraz rzadziej. Ostatnia na-
gonka, której pomijać nie należy, zakończyła się również 
jak najpomyślniej. Sprawca jej - zmarły w roku 1782 - nie 
mógłby nam wziąć za złe, że wymieniamy jego nazwisko; 
zresztą szczerze żałował on swego postępku i uzyskał prze-
baczenie oraz przyjaźń świętego Proboszcza i stał się jed-
nym z najgorliwszych jego wielbicieli. Był to ks. Jan Lu-
dwik Borian, urodzony w roku 1809, a więc o lat dwadzie-
ścia trzy młodszy od księdza Vianney'a.  Dnia 17 maja 1837 
roku, mianowany został proboszczem w Amberieux en 
Dombes. Jeden z jego sąsiadów, ks. Nicolas, podówczas 
proboszcz w Saint Trivier opowiada o nim, iż z brakiem 
doświadczenia łączył w sobie porywczość i bezwzględność. 
Wkrótce zaczął występować przeciwko pielgrzymkom 
swych parafian do Ars, odległego od Amberieux zaledwie 
osiem kilometrów. Niejednokrotnie porywczy młody ksiądz 
zapominał na ambonie o Ewangelii, by dawać złośliwe przy-
tyki osobie Proboszcza z Ars i krytykować jego działalność; 
chociaż wcale go nie znał. Dolaniem oliwy do ognia był 
fakt, że kilka pobożnych osób z Amberieux ośmieliło się 
podobno zorganizować pod kierunkiem ksiądza Vianney'a 

pobożne bractwo i zbierać w tym celu jakieś składki, bez 
upoważnienia własnego proboszcza. W ostateczny gniew 
wpadł ks. Borian dowiedziawszy się, że na prośbę poczci-
wych babin wiejskich odprawiał pewnego razu Mszę św. nie 
znając rzeczywistej intencji ofiarodawczyń, a intencja ta 
była taka, żeby właśnie ks. Borian ustąpił z Amberieux, a 
miejsce jego zajął Proboszcz z Ars... Oburzony tym i do-
tknięty proboszcz pewnej niedzieli gwałtownie i obraźliwie 
wystąpił przeciwko Świętemu i jego czcicielom. Wszyscy 
zrozumieli przeciw komu skierowane były oskarżenia. Po-
nadto, zawzięty ksiądz pozwolił sobie napisać do Probosz-
cza z Ars list, równie szorstki, jak niesprawiedliwy, w któ-
rym znajdował się taki przykry zwrot: - Jeżeli kto ma tak 
mało wykształcenia teologicznego, jak Ksiądz Proboszcz, 
nie powinien w ogóle zasiadać w konfesjonale! 

Atakowany Święty kapłan, szukając serca współczują-
cego, zwierzył się ze swego smutku parafianinowi, który mu 
był szczególnie drogim: staremu ojcu Mandy; nie mówiąc 
jednak, kto był autorem listu. - List ten - rzekł dawny mer z 
Ars - pochodzi niezawodnie od jakiegoś prostaka. A w ta-
kim razie nie trzeba przywiązywać doń wagi. - Ach, nie, 
niestety! Pisała go osoba wykształcona - odparł Ks. Vian-
ney. Wreszcie powiedział, iż list ów pisany był ręką brata 
kapłana. - Nie sprawiałoby mi to jednak żadnej przykrości - 
dodał - gdybym nie widział w tym obrazy Boskiej.  Powró-
ciwszy do domu, chwycił za pióro i atakującemu go kapła-
nowi skreślił taką prostą a szczerą odpowiedź: Bardzo drogi 
i wielce szanowny Bracie! Ileż mam powodów do miłowania 
Cię! Ty jeden dobrze mnie poznałeś! Skoro ksiądz Proboszcz 
taki dobry i łaskaw, iż raczy interesować się biedną moją 
duszą, proszę mi dopomóc do uzyskania łaski, o jaką tak 
dawno się ubiegam, abym otrzymawszy zastępstwo na pla-

Proboszcz  z  Ars (33) 
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cówce, której nie jestem godzien z powodu mego nieuctwa, 
mógł schronić się do jakiego kąta, by tam opłakiwać swe 
biedne życie. Jakże wiele mam do odpokutowania! Ileż eks-
piacji do ofiarowania... Ileż łez do wylania!... Fałszywa 
pokora, cnota pozorna, takich zwrotów nie używa, a zwykła 
poczciwość nie zdobyłaby się na nie. Kto tak się wyraził, 
ten musiał przedtem długo i zapamiętale całować stopy 
Ukrzyżowanego!... Pokorny ton listu tak głęboko wzruszył 
księdza Boriana, że skorzystał z pierwszej sposobności, by 
pospieszyć do Ars i przypaść do kolan tego, którego obraził. 
Ks. Vianney, który już o wszystkim 
zapomniał, wyciągnął doń ramiona z 
niebiańskim uśmiechem i gorąco 
przycisnął go do serca.  Proboszcz z 
Amberieux okazał się później god-
nym tak szlachetnego przebaczenia 
mu winy. Powracał często do Ars, 
aby budować się przykładem księdza 
Vianney'a i zasięgać jego rad36. Co 
roku przyprowadzał do Ars dzieci, 
przygotowujące się do pierwszej 
Komunii, aby je święty pobłogosła-
wił. Zostawszy w roku 1852 pro-
boszczem w Saint Andre d'Huiriat, 
ksiądz Borian dostąpił wielkiego 
zaszczytu, iż składał zeznania w 
Procesie kanonizacyjnym Sługi Bo-
żego, i oświadczył, po złożeniu uro-
czystej przysięgi, iż miał dla niego 
serdeczną przyjaźń, głęboki szacunek 
i wielką cześć.  Wiedział ks. Vianney o wszystkich wystą-
pieniach przeciw niemu do biskupa. Przyjaciele niejedno-
krotnie błagali go, by przemówił, by się bronił. Lecz on 
wolał milczeć, a powód tego milczenia tłumaczył, przyta-
czając przykłady ze swej ulubionej książki: Żywoty Świę-
tych. Oto jeden z wielu podobnych przykładów. 

Pewien święty przeor jednemu ze swych zakonników 
dał taki rozkaz: Idź na cmentarz i przemów do umarłych w 
taki sposób, jaki dla ludzi żyjących byłby bardzo przykry. 
Nagadaj umarłym o nich samych wiele złych rzeczy. Zakon-
nik usłuchał. Gdy powrócił z cmentarza, zapytał go święty 
przeor: - Cóż ci umarli odpowiedzieli? - Nic - odparł zakon-
nik. - Więc wróć znowu na cmentarz i powiedz umarłym 
wiele pochlebstw. Zakonnik znów usłuchał, po czym po-
wrócił do przeora. - Czy tym razem umarli ci co odpowie-
dzieli? - zapytał przeor. - Nie, również nic mi nie odpowie-
dzieli. - A więc, zapamiętaj sobie - rzekł Święty - aby, czy 
cię kto będzie znieważał, czy chwalił, tak czynić, jak umarli, 
to znaczy - milczeć. 

Otrzymałem dziś dwa listy - opowiadał raz ks. Vianney 
na nauce katechizmu. - W jednym piszą mi, że jestem świę-
tym; w drugim, że jestem zwykłym szarlatanem. Jak pierw-
szy z nich nic mi nie dodał, tak drugi nic mi nie ujął40. In-
nym razem, po przeczytaniu listu podobnej treści, rzekł 
prawie z zadowoleniem, - Oto pisze ktoś, co mnie zna do-
brze! Gdybym doznawał pokus pychy, to wystarczyłoby, by 
mię od nich uwolnić!... I nie tylko Proboszcz z Ars nie mścił 
się, nie tylko milczał i przebaczał wszelkie krzywdy, ale w 
swej niezrównanej pokorze sam przyłączał się do aktów 
oskarżenia, skierowanych przeciwko sobie. Gdy razu pew-
nego, przypadkiem dostał do rąk list, z uwłaczającem mu 
oskarżeniem, pod listem tym położył swój podpis i odesłał 
go do Kurii biskupiej. Teraz - rzekł - gdy mają mój podpis, 

nie zabraknie im materiału dowodowego. Ksiądz Devie, 
który rzeczywiście był wielkim i świętym biskupem, jedno-
cześnie okazał się człowiekiem najmniej podatnym, by się 
dać wywieść w pole przez fałszywe doniesienia. Nie chcąc 
wydawać sądu bez dokładnego zbadania sprawy, posłał do 
Ars swego wikariusza generalnego, kanonika Ruivet. Kano-
nik Ruwet był z pozoru wyjątkowo surowy, lecz choć wielce 
dbał o karność i posiadał stanowczość decyzji, zarazem miał 
serce współczujące i zawsze pragnął znaleźć powód do 
usprawiedliwienia winnego. Wobec Proboszcza z Ars wy-

starczyło mu być tylko sprawiedliwym. 
Po sumiennym wyjaśnieniu całej sprawy, 

ksiądz Vianney nie omieszkał dodać, że obo-
wiązki duszpasterskie,  z powodu jego nieuctwa 
i nędzy, były dlań zbyt ciężkim brzemieniem, 
zatem prosi Jego Ekscelencję, by zechciał go od 
nich uwolnić... Teraz już Sługa Boży wierzył 
szczerze i prawdziwie święcie, że to nowe 
śledztwo zarządzone w jego sprawie, spowodu-
je zwolnienie go z probostwa. Ale stało się 
inaczej. Spotkał świętego wielki zawód, gdy 
usłyszał, jak ksiądz Ruivet - nie zauważywszy 
jego obecności, - odezwał się do kogoś tymi 
słowy: Gdyby oskarżenie było prawdziwe, nie 
widziałoby tu tylu pielgrzymów, a w ich liczbie 
tylu zakonników i kapłanów. Stąd jasno wynika, 
że wikariusz generalny nie mógł biskupowi 
Devie złożyć innego sprawozdania, jak tylko 
najbardziej przychylne dla księdza Vianney'a. 

W późniejszym czasie, chcąc jeszcze do-
kładniej poznać ducha i umysł Proboszcza z Ars, polecił mu 
biskup, by przedstawił radzie biskupiej napotykane w pracy 
apostolskiej trudne kazusy oraz sposób ich rozwiązania, jaki 
uważał za wskazany Święty. Proboszcz poddał się chętnie 
tej próbie i w ciągu kilku lat przesłał przeszło dwieście roz-
trząsań kazuistycznych w sprawach sumienia. Po przepro-
wadzeniu szczegółowych badań, biskup Devie przekonał 
się, że decyzje księdza Vianney'a były zawsze trafne, a 
praktycznemu zastosowaniu ich w życiu niczarzucić nie 
było można. 

Pewnego razu - mówi hr. des Garets - w obecności bi-
skupa z Belley pozwoliłem sobie wspomnieć o tym, że Pro-
boszcz z Ars uważany jest powszechnie za mało wykształco-
nego. - Czy jest wykształcony, nie wiem, - odrzekł ks. biskup 
- ale to wiem dobrze, że o jego oświecenie troszczy się sam 
Duch Święty. Gdy zaś kilku duchownych chciało ośmieszyć 
niezwykły tryb życia księdza Vianney'a nazywając je nawet 
wariactwem; biskup Devie, komentując to podczas rocznych 
rekolekcji kapłańskich, rzekł: - Moi księża, życzyłbym całe-
mu memu duchowieństwu, choć odrobiny tego wariactwa...   
Wkrótce potem począł biskup Devie obdarzać księdza 
Vianney'a zupełnym zaufaniem. W roku 1832 prosił go 
Proboszcz z Ars o potrzebne pełnomocnictwo do słuchania 
spowiedzi w parafii Chaneins, gdzie miała odbyć się misja; 
a nawet władzę rozgrzeszania od rezerwatów. Rozumny 
biskup nie tylko przychylił się do prośby pokornego kapła-
na, lecz nadto własną ręką, na blankiecie zawierającym 
pełnomocnictwa, podpisał słowa: Item pro tota dioecesi 
(Również na całą diecezję).  Stanowisko zajęte przez bisku-
pa wobec proboszcza z Ars stało się dla wielu przeciwników 
Świętego dobrą nauką. Nadeszła wreszcie chwila, gdy imię 
pokornego kapłana poczęło i w gronie kolegów budzić jed-
nomyślne, niekłamane pochwały. Ci wszyscy, których kie-
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dyś nieżyczliwie usposabiały fałszywe doniesienia, skoro 
tylko zetknęli się z Proboszczem z Ars, wyzbywali się 
uprzedzeń. - Okoliczne duchowieństwo, znając dobrze księ-
dza Vianney'a - oświadcza hrabia des Garets - okazywało mu 
miłość i szacunek.  Proboszczowie dalszych parafii, zarzuca-
jący mu dotąd brak wykształcenia, tak dalece zmienili swe 
zdanie, że sami jęli korzystać z jego rad, pokładając w nich 
wielkie zaufanie. Okazało się to najlepiej w roku 1834, w 
seminarium w Bourg. Proboszcz z Ars, który wówczas po 
raz ostatni uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich, wcią-
gnięty był przez biskupa Devie na listę oficjalnych spo-

wiedników. Otóż tylu kapłanów zwróciło się do niego z 
prośbą o spowiedź, że nie znalazł wolnej chwili ani na oso-
biste rozmyślanie, ani na słuchanie nauk kaznodziei. 

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

Hasło nowego roku for-
macyjnego Ekip to „Potrzeba 
tylko jednego” słowa za-
czerpnięte z Ewangelii św. 
Łukasza (10, 42a), fragment 
opisujący odwiedziny Pana 
Jezusa w Betanii, w domu 
Marty i Marii. Dla współcze-
snego człowieka to trudny 
fragment nauczania Jezusa.  

Dwie kobiety, dwie postawy i 
słowa Mistrza „Potrzeba tylko jedne-
go”. Jak wiele trzeba tu rozeznania w 
miłości, by dobrze odczytać słowa 
Jezusa. Te słowa będą nam towarzy-
szyły w naszych rozmyślaniach w 
ciągu całego roku. Szczególną pomo-
cą będzie nam podręcznik pracy rocz-
nej noszący tytuł „Rozpoznać znaki 
czasu”. W krótkim wprowadzeniu 
Międzynarodowa Ekipa Odpowie-
dzialnych (ERI) przypomina nam, iż 
Equipes Notre-Dame musi mieć świa-
domość, że nie jest tylko Ruchem, 
który staje w „obliczu” świata, ale jest 
Ruchem, który jest jego częścią; two-
rzony przez pary naszych czasów, 
które muszą nauczyć się kroczenia 
drogą przetartą przez Chrystusa. Fun-
damentalnym założeniem propono-
wanego tematu jest przyciągnięcie 
uwagi (osobistej, małżeńskiej i w 
ekipie) na konieczność wzrastania w 
poznawaniu Boga-Ojca, kroczącego u 
naszego boku na tym świecie, jak 
również praktykowania wiary w Nie-
go. 

Jezus im odpowiedział: „Wie-
czorem mówicie: będzie pogoda, bo 
niebo się czerwieni, rano zaś: dziś 
burza, bo niebo się czerwieni i jest 
zasępione. Wygląd nieba umiecie 
rozpoznać, a znaków czasu nie może-

cie? Plemię przewrotne i wiarołom-
ne...” Mt 16, 2-4. Pan pokazuje nam, 
że nie jesteśmy  w stanie zrozumieć 
znaków, które są nam dane. Jaka 
szkoda! 

Znaki, o których On mówi, a 
których nie chcemy dostrzec, są cu-
dami, które On nam ofiaruje, aby 
dopomóc nam w naszej wewnętrznej 
przemianie i w naszym zbawieniu. To 
nie on – mój bliźni, ale ja muszę się 
zmieniać. 

„W obliczu fascynacji fałszy-
wymi wyobrażeniami na temat miło-
ści, rozeznawanie znaków czasu, 
które – zgodnie z Bożym zamysłem – 
jest dawaniem świadectwa o pięknej 
ludzkiej miłości” jest życiodajnym 
zadaniem człowieka, które prowadzi 
go do spotkania z Bogiem. Wierzymy 
w to, że END, we współpracy z Nim, 
pozwoli popłynąć na tej drodze „źró-
dłom wody żywej”, która inspiruje, 
ale przede wszystkim kieruje nas i 
pomaga nam w realizacji siebie.   

Osobiście dziękujemy małżon-
kom To i Joes Moura Soares, parze 
odpowiedzialnej za END, za te słowa 
zachęty do aktywnego wędrowania 
śladami Jezusa. Ojciec założyciel H. 
Caffarel rzeczywiście pragnął, aby 
pary Equipes Notre-Dame, które są 
świadkami sakramentu małżeństwa 
przeżywanego jako drogi do Miłości, 
Szczęścia i Świętości, były znakami 
nadziei i zaczynem dla Kościoła na 
całym świecie.  

Słowo Boże, które jest źródłem 
mądrości i dynamizmu życiowego, 
będzie również punktem wyjścia do 
naszej refleksji. „Twoje słowo jest 
lampą dla moich stóp i światłem na 
mojej ścieżce” Ps 119, 105. 

„Rozpoznać znaki czasu” to 
osiem przystanków, z których pierw-
szy to „Pozytywne spojrzenie na 
świat”. Bóg mówi do Abrama „Wyjdź 
z twojej ziemi rodzinnej i z domu 
twego ojca do kraju, który ci ukażę. 
Uczynię bowiem z ciebie wielki na-
ród, będę ci błogosławił i twoje imię 
rozsławię: staniesz się błogosławień-
stwem.”  

Wiara chrześcijańska opiera się 
na zaufaniu Miłości Bożej i – co za 
tym idzie - Jego Słowu. Bóg ma moc 
przemieniania świata. Nadzieja jest 
sercem naszej wiary.  

Drodzy małżonkowie proponu-
jemy Wam włączenie się do tego 
rozpoznawania znaków czasu, do 
uczynienia refleksji i podzielenia się 
nią ze współmałżonkiem podczas 
spokojnej wieczornej rozmowy. Pro-
ponujemy wymianę myśli na temat: 
• Nasz związek małżenski w kon-

tekście naszej relacji do współ-
czesnego świata: nadzieja, lęk, re-
zygnacja? 

• Co oznacza dla nas osobiście i 
jako pary “naśladowanie Chrystu-
sa”: napotkane trudności i rado-
ści. 

• Codzienny wysiłek obdarzania 
współmałżonka spojrzeniem wia-
ry: przebaczenie i słuchanie.   

„Wizja, jaką wiara da Abraha-
mowi, będzie zawsze związana z tym 
krokiem naprzód, jaki trzeba zrobić: 
wiara „widzi” w takiej mierze, w jakiej 
się posuwa, w jakiej wchodzi w prze-
strzeń otwartą przez Słowo Boże” 
(Sobór Watykański II, Lumen Fidei 9). 

     
Bernadeta i Piotr 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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Rekolekcje dla narzeczonych 

13-15 II 
2015 

Pniewy 
 
(woj. wielko-

polskie) 

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

wolne miejsca 

 
Terminarz rekolekcji dla małżeństw 

14-16 XI 
2014 

Pliszczyn 
 (woj. lubel-

skie) 

Duchowość małżeńska jako powołanie małżonków 
chrześcijańskich 
 

O. Berard Lasyk 

Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

wolne 
miejsca 

28-30 XI 
2014 

Zakopane 
(woj. małopol-

skie) 

Modlitwa Słowem Bożym 
 

Ks. Gabriel Pisarek 

Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

lista re-
zerwowa 

13-15 II 
2015 

Żdżary 
(woj. mazo-

wieckie) 

Bóg wzywa na wyspę milczenia – Modlitwa w ciszy 
 

Ks. Wojciech Zyśk 

 Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

 wolne 
miejsca 

20-22 II 
2015 

Morasko 
(woj. wielko-

polskie) 

Zbudź się o śpiący 
 

Ks. Przemysław Kompf 

Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

wolne 
miejsca 

13-15 III 
2015 

Wadowice 
(woj. małopol 

skie) 

Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego 
 

Ks. Sławomir Knopik 

 Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

 wolne 
miejsca 

13-15 III 
2015 

Góra  
św. Anny 

(woj. opolskie) 

Blask prawdy – rzecz o sumieniu 
 

Ks. Adam Ceynowa 

 Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

 wolne 
miejsca 

17-19 IV 
2015 

Kluczbork 
(woj. opolskie) 

Pieniądze – pomoc czy przeszkoda na drodze do 
pełnej jedności małżeńskiej 
 

Ks. Adam Prozorowski 

  Rekolekcje 

dla małżonków 

(nie zabieramy 

dzieci) 

 wolne 
miejsca 

 

„Każdy człowiek, każdy naród, 

każda kultura i cywilizacja mają 

swoją rolę do wypełnienia”  

Jan Paweł II – Slavorum Apostoli 

 
Czwarta encyklika Jana 

Pawła II Slavorum apostoli, 
została podpisana w uroczy-
stość Trójcy Przenajświętrzej 
2 czerwca 1985 roku. Ojciec 
Święty ogłosił encyklikę z 
okazji 1100 - lecia śmierci św. 

Metodego. Encyklika – czy-
tamy we wstępie – została 
napisana ze względu na 
„nowe okoliczności”, jakie 
zaistniały w ciągu przeszło 
stu lat dzielących nas od 
Grande Munus, encykliki Le-
ona XIII (1880) poświęconej 
Apostołom Słowian. 

 
O ile metodiańska rocznica do-

starczyła okazji do ogłoszenia tego 
dokumentu, racje skłaniające do napi-

sania go, mają zakres o wiele szerszy. 
Wśród „nowych okoliczności” ważne 
miejsce zajmuje wspomniany kilka-
krotnie w dokumencie fakt, że na 
stolicy Świętego Piotra zasiadł pierw-
szy papież z Polski, a więc z narodów 
słowiańskich. O greckich misjona-
rzach czczonych jako budowniczowie 
chrześcijaństwa i kultury narodów 
słowiańskich mówili również po-
przedni papieże. W przedstawianym 
dokumencie Papież słowiański po-
dejmuje ten temat w nowej perspek-
tywie, ukazując w świetle aktualnej 

„Slavorum Apostoli”– encyklika Jana Pawła II 
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sytuacji Kościoła i świata misyjne, 
kulturalne i duszpasterskie znaczenie 
dzieła Cyryla i Metodego, ważne 
zarówno dla Słowian, jak i dla całej 
Europy, dla jej jedności i pojednania 
narodów, ważne również dla wszyst-
kich narodów świata. 

Encyklika podejmuje problemy 
ludzkie i problemy kościelne, problem 
wiary i problem kultury, mówi o 
wspólnych korzeniach chrześcijań-
skiej Europy, o stosunkach pomiędzy 
Wschodem a Zachodem, szuka odpo-
wiedzi na pytanie jak przezwyciężyć 
podstawowe podziały pomiędzy naro-
dami i Kościołami, podziały które 
stanowią zagrożenie dla pokoju i 
współżycia nie tylko chrześcijan, lecz 
także całej ludzkości. Tak więc ency-
klika jest nie tylko dokumentem z 
zakresu historycznej hagiografii. Pa-
pież ze skarbca tradycji Kościoła 
wydobywa nova et vetera, wydobywa 
treści niesłychanie dzisiaj aktualne. 
Wśród tych właśnie spraw należy 
wymienić wszystko to, co odnosi się 
do nowej metody katechetycznej i 
misyjnej Braci Sołuńskich. 

Cyryl i Metody szli do Słowian, 
którzy chrześcijaństwo już znali. Było 
ono im jednak przekazywane niejako 
z pozycji wyższości. Cyryl i Metody 
przybyli do Słowian z gotowością 
zaakceptowania zastanej kultury i 
tradycji z językiem włącznie. Ency-
klika kreśli burzliwe dzieje owej dzia-
łalności inkulturacyjnej prowadząc 
czytelnika ku konkluzji, że święci 
Cyryl i Metody stali się przykładem 
dla misjonarzy wszystkich czasów. 

Bracia Sołuńscy byli dziedzica-
mi nie tylko wiary, ale i kultury staro-

żytnej Grecji, kontynuowanej przez 
Bizancjum. Wiadomo zaś, jakie zna-
czenie posiada to dziedzictwo dla 
całej kultury europejskiej, a bezpo-
średnio czy pośrednio dla kultury 
ogólnoludzkiej. W dziele ewangeliza-
cji, którego dokonali, jako pionierzy 
na terenach zamieszkałych przez ludy 
słowiańskie zawiera się równocześnie 
prototyp tego, co dzisiaj nosi nazwę 
„inkulturacji” – wcielenia Ewangelii 
w rodzime kultury – oraz wprowadze-
nie tych kultur w życie Kościoła. 
wcielając Ewangelię w rodzimą kultu-
rę ludów ewangelizowanych, święci 
Cyryl i Metody położyli szczególne 
zasługi dla ukształtowania się i roz-
woju tej kultury, a raczej wielu kultur 
wszystkie bowiem kultury narodów 
słowiańskich zawdzięczają swój „po-
czątek” lub własny rozwój dziełu 
Braci Sołuńskich. Oni bowiem, two-
rząc w sposób oryginalny i genialny 
alfabet języka słowiańskiego, wnieśli 
zasadniczy wkład w kulturę i literatu-
rę wszystkich narodów słowiańskich. 
Przekład zaś ksiąg Pisma Świętego, 
dokonany następnie przez Cyryla i 
Metodego oraz ich uczniów, nadał 
moc i godność kulturową staro-
cerkiewnosłowiańskiemu językowi 
liturgicznemu, który na długie wieki 
stał się nie tylko językiem kościel-
nym, ale także urzędowym i literac-
kim. Do dzisiaj jest to język używany 
w bizantyjskiej liturgii Wschodnich 
Kościołów Słowiańskich obrządku 
konstantynopolitańskiego, katolickie-
go i prawosławnego w Europie 
wschodniej i południowo-wschodniej 
oraz w różnych krajach. 

A oto inne aktualne wątki ency-
kliki: wizja katolickości Kościoła, 

rozumianej jako pełnia obejmująca 
różne tradycje. Ekumenizm: ucznio-
wie Focjusza, synowie Kościoła w 
Konstantynopolu, pozostali wierni 
swemu Kościołowi macierzystemu, 
jednocześnie dochowując wierności 
Rzymowi. Zwłaszcza Metody odzna-
czał się stałą gotowością do podej-
mowania dialogu z każdym, kto my-
ślał inaczej niż on. 

Cyryl i Metody stanowią jakby 
ogniwo łączące pomiędzy nurtem 
tradycji wschodniej i zachodniej, 
które łączą się razem w jedną wielką 
Tradycję Kościoła powszechnego. Są 
oni wzorem dla działalności ekume-
nicznej i patronują wysiłkowi ekume-
nicznemu siostrzanych Kościołów, 
Wschodniego i Zachodniego w odna-
lezieniu poprzez dialog i modlitwę 
widzialnej jedności. 

Za konkluzję encykliki można 
poniekąd uznać jej artykuł 24: 
„…Realizując własny charyzmat 
Cyryl i Metody wnieśli decydujący 
wkład w budowę Europy nie tylko 
jako wspólnoty wiary chrześcijań-
skiej, ale także jako organizmu pań-
stwowego i kulturowego. Dzisiaj 
również nie ma innej drogi do prze-
zwyciężenia napięć i naprawienia 
rozłamów czy usunięcia antagoni-
zmów zarówno w Europie, jak i w 
świecie, które zagrażają wywołaniem 
straszliwego zniszczenia życia i war-
tości. Być chrześcijaninem w naszych 
czasach oznacza być twórcą komunii 
w Kościele i w społeczeństwie…” 

 
A. Macionczyk 

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ 
KOMISJI TEMATYCZNYCH – 

KOMISJA DS. 
DUSZPASTERSTWA RODZIN  

I DS. DUCHOWAIEŃSTWA 
 

KOMISJA DS. 
DUSZPASTERSTWA RODZIN 

Obszarem zainteresowania Ko-
misji są rodziny, małżonkowie i dzie-
ci, osoby bezpośrednio zamierzające 
zawrzeć związek małżeński. Ko-
nieczną wydaje się analiza dotychcza-

sowej opieki duszpasterskiej w ra-
mach duszpasterstwa rodzin oraz 
zaproponowanie nowych możliwości 
formacji małżonków i rodzin. W tym 
celu do parafii została skierowana 
ankieta, która dotyczy stanu tego 
duszpasterstwa w odbiorze wiernych 
świeckich i prezbiterów. Pytania do-
tyczyły różnych obszarów tematycz-
nych, ale najważniejsze z nich doty-
czyły stanu duszpasterstwa małżeństw 
i rodzin – na ile jest ono adekwatne do 
współczesnych problemów; jakie są 
oczekiwania diecezjan w tej dziedzi-
nie i jaka jest jakość duszpasterstwa 

rodzin w poszczególnych parafiach 
Archidiecezji. Wobec różnych kryzy-
sów, przez które rodzina i małżeństwo 
dziś przechodzi, potrzeba systemo-
wych rozwiązań jest pilna. Także 
dowartościowanie i umocnienie tego, 
co dobre w katolickiej, śląskiej rodzi-
nie będzie z pożytkiem dla duszpa-
sterstwa rodzin. 

M.in. w oparciu o analizę wyni-
ków ankiet, a także dzięki osobistym 
doświadczeniom członków Komisji, 
w gronie których są osoby na różnym 
etapie życia małżeńskiego i rodzinne-
go, a także księża współpracujący czy 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
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pomagający rodzinom, zostały opra-
cowane konkretne propozycje rozwią-
zań, które mają na celu coraz bardziej 
usprawniać pracę duszpasterstwa 
rodzin. Zagadnienia koncentrują się 
wokół różnych obszarów tematycz-
nych: 

 
• formacja księży do pracy duszpa-

sterskiej z rodzinami; 
• kwestie związane ze strukturą oraz 

organizacją pracy Wydziału Dusz-
pasterstwa Rodzin; 

• kompetencje i zadania doradców 
życia rodzinnego; 

• bliższe przygotowanie do małżeń-
stwa – propozycja rozszerzenia 
wieku na klasy gimnazjalne (do-
browolność w tej kwestii); 

• bezpośrednie przygotowanie do 
małżeństwa – współpraca z WTL 
UŚ w przygotowaniu programu 
nauk przedmałżeńskich prowa-
dzonych w parafiach, autoryzowa-
nie alternatywnych form (warszta-
ty, spotkania na poziomie Archi-
diecezji, rekolekcje itp.); 

• dostosowanie pracy duszpaster-
skiej związanej z rodzinami do 
trybu życia rodzin (w godzinach 
wieczornych). 

 
KOMISJA  

DS. DUCHOWIEŃSTWA 

Bez istnienia tej Komisji prace 
pozostałych grup synodalnych byłyby 
narażone na tymczasowość, gdyż 

trwałe efekty II Synodu Archidiecezji 
Katowickiej w decydujący sposób 
będą zależeć od osobistego zaanga-
żowania się wszystkich prezbiterów. 
Synodalna Komisja ds. Duchowień-
stwa porusza szeroki zakres tematów 
związanych z życiem księży. Są to 
kwestie zespolone ze stałą formacją 
duchową i intelektualną prezbiterów, 
regulacje dotyczące posługi i życia 
duchownych oraz ich spraw byto-
wych, kryzysów i trudności w posłu-
dze kapłańskiej, a także ich odniesie-
nia do spraw społecznych, drogi 
awansu i wyboru na urzędy kościelne. 
Nie brakuje też refleksji nad sytuacją 
księży będących emerytami, renci-
stami i rezydentami; czy wreszcie 
współpracy księży diecezjalnych z 
zakonami. 

Podobnie jak pozostałe komisje 
i podkomisje synodalne, Komisja ds. 
Duchowieństwa sformułowała ankie-
ty, skierowane do członków zespołów 
synodalnych oraz do prezbiterów 
archidiecezji katowickiej. Po przeana-
lizowaniu wyników Komisja zwróciła 
uwagę, że dla respondentów (księży) 
najważniejsze były zagadnienia, które 
dotyczyły następujących obszarów: 
konieczność pracy nad relacjami mię-
dzy prezbiterami na różnych szcze-
blach, kształtowanie poczucia współ-
odpowiedzialności za braci prezbite-
rów i wspólne przeżywanie kapłań-
stwa oraz kwestie finansowe – głów-
nie dotyczące starszych i chorych 
księży. 

Członkowie Komisji zapropo-
nowali szereg rozwiązań, które będą 
przedmiotem dyskusji na dalszym 
etapie Synodu – sesjach plenarnych. 
Związane są one z wieloma różnymi 
obszarami życia prezbiterów: 
• zarządzanie personaliami archidie-

cezji katowickiej; 
• zagadnienia dotyczące relacji 

między księżmi; 
• obowiązki i kompetencje dzieka-

na; 
• posługa dekanalnego ojca du-

chownego; 
• kwestie związane z posługą pro-

boszcza i wikariusza w parafii; 
• formacja stała księży archidiecezji 

katowickiej; 
• system wsparcia dla księży star-

szych, chorych, przeżywających 
różne problemy; 

• zadania rezydentów oraz zaanga-
żowanie duszpasterskie księży 
emerytów; 

• kwestie związane z wypoczyn-
kiem księży. 

 
Waszej modlitwie polecamy 

dziś szczególnie członków i konsulto-
rów Komisji ds. Duszpasterstwa Ro-
dzin i Komisji ds. Duchowieństwa – 
aby ich prace odbywały się pod kie-
rownictwem Bożego Ducha. 

Sekretariat II Synodu Archi-
diecezji Katowickiej 

 

�������������

W listopadzie mija rok 
jak w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bogu-
szowicach rozpoczęły się  
nowoczesne kursy dla narze-
czonych – nauki przedślubne 
– Przed Nami Małżeństwo.  
Projekt Przed Nami Małżeń-
stwo działa w ramach Dusz-
pasterstwa Rodzin Archidie-
cezji Katowickiej.  

Nasze kursy odbywają się w 8 
miastach Śląska (i wyjazdowo w Ko-
niakowie). Nauki prowadzone są 
przez małżeństwa, które dzieląc się 
swoim życiem, starają się razem z 
narzeczonymi zgłębiać tematy doty-
czące życia małżeńskiego, rodzinne-
go. Kurs prowadzony jest metodą 

konferencyjno-warsztatową, trwa dwa 
dni – w sobotę i niedzielę. Niedzielne 
spotkanie kończymy wspólną Mszą 
Świętą. 

Zachętą do uczestnictwa w kur-
sach Przed Nami Małżeństwo niech 
będą słowa narzeczonych, którzy taki 
kurs przeżyli: 
− „Bardzo podobało mi się, że 

konferencje były prowadzone 
przez małżeństwa, które stały się 
dla mnie świadectwem.” 

− „Uważam, że treść i forma zajęć 
są bardzo dobrze dostosowane do 
potrzeb narzeczonych.” 

− „Bardzo cenne były wysłuchane 
konferencje, stały się one pod-
stawą do rozmów miedzy nami. 
Oprócz tego warsztaty dały nam 

dużo zabawy w odkrywaniu i lep-
szym poznaniu siebie.” 

− „Warsztaty były cenne ze wzglę-
du na możliwość poruszania te-
matów, które nieczęsto poruszane 
są w życiu codziennym.” 

− „Do udziału w kursie Przed nami 
Małżeństwo zachęcił mnie pro-
gram, dodatkowym czynnikiem 
motywującym był termin- week-
end, gdyż kiedy się pracuje, to nie 
ma możliwości uczestnictwa w 
kursach przedmałżeńskich w ty-
godniu.” 
 
Program kursu Przed Nami Mał-

żeństwo oraz wszelkie informacje 
dotyczące zapisów dostępne są na 
stronie internetowej: 

http://przednamimalzenstwo.pl/ 
 
Bardzo dziękujemy ks. Probosz-

czowi Krzysztofowi za gościnność,  

PRZED  NAMI  MAŁŻEŃSTWO 
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i wszelką pomoc podczas prowadze-
nia kursów. Narzeczonych zaprasza-
my do Ziemi Obiecanej – Boguszowic 
☺. 

Najbliższy kurs: 24-25. 01.2015.  
 

Odpowiedzialni za ośrodek  
w Rybniku: Katarzyna  

i Jarosław Cieciura 

Podobnie jak w latach 
ubiegłych i w tym roku odbyła 
się tradycyjna XIV już „Biesiada 
Charytatywna”. Z racji tego, że 
było mniej chętnych, uczestnicy 
biesiady zgromadzili się w  do-
mu parafialnym na nowym pro-
bostwie. 

Probostwo, parafianie, księża. 
Jaki z tego wniosek?  Była to impreza, 
która miała naprawdę charakter para-
fialny. 

Za miłe spotkanie, wspólną za-
bawę i śpiew serdeczne podziękowa-
nia pod adresem ks. Proboszcza, który 
zawsze chętnie wspiera wszelkie 
pozytywne przedsięwzięcia. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom tego spotkania za ich zaanga-
żowanie i świetną zabawę. Podzięko-
wania kierujemy do naszych darczyń-
ców, którzy jak zawsze i tym razem 
nie odmówili pomocy wspierając 
naszą biesiadę: 

Pani Danucie Potrawa, Cu-
kierni Król – Dronszczyk, Państwu 
Hetman, Państwu Romanowi i Ga-
brieli Szulc, Wincentemu i Henryce 
Mura, Teresie i Jerzemu Pierchała, 
Panu Robertowi Dziurok, Duetowi z 
zespołu „Big-bend”, Pani Hannie 
Przeliorz za solowy śpiew oraz na-
szym wspaniałym gospodarzom: 
Panu Staszkowi Przeliorzowi  
i Panom: Alojzemu Krawczykowi  
i akordeoniście Walerowi. 

Na koniec podziękowania dla 
zespołu charytatywnego za podjęty 
trud  organizacji, z którego jak zwykle  
wywiązał się znakomicie. 

                                                                                  
Za wszystko wszystkim   

             Serdeczne   Bóg zapłać 

Kornelia Mokry 

8 września 2014 r. uczest-
nicy Grupy Pielgrzym udali się 
na ostatnią formacyjną i powa-
kacyjną pielgrzymkę do Często-
chowy.  

O godz. 7.00 wyruszyliśmy na 
święte miejsce. Wschodzące słońce 
wskazywało na piękną pogodę. Mo-
dlitwy odmawiane w autokarze jak 
łańcuch łączyły nas z Maryją. Gdy 
weszliśmy na Jasnogórskie wzgórze, 
każdy z nas w sercu odczuwał wielką 
radość. W tym dniu obchodziliśmy 
pamiątkę urodzin Najświętszej Maryi 
Panny. Najważniejsza była Euchary-
stia w Kaplicy Cudownego Obrazu. 
Nasz opiekun ksiądz 
Marek Siedlaczek 
przewodniczył uroczy-
stej Mszy św. i wygłosił 
Słowo Boże. Do wier-
nych skierował piękne 
słowa: „Pan Jezus i Jego 
matka Maryja są zawsze 
przy nas. Troszczą się o 
nas i o nasze szczęście 
wieczne i dobro docze-
sne, dlatego powinni-
śmy naśladować Pana 
Jezusa i Jego Matkę w 
swoim życiu i iść Ich 
śladami”. Zanurzeni w 
modlitwie polecaliśmy opiece Jasno-
górskiej Matce siebie samych, nasze 
rodziny i całą naszą parafię. Był także 
czas na poczęstunek dobrym koła-
czem, rozmowy, zwiedzanie i prywat-
ne modlitwy. O godz. 14.00 wraz z 
księdzem Markiem wzięliśmy udział 
w rozważaniu Drogi Krzyżowej. Dru-
gim celem naszej pielgrzymki było 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
Księża Pallotyni w 1949r. zakończyli 
budowę kościoła położonego na za-
chodnim zboczu Jasnej Góry. W tym 
samym roku ordynariusz częstochow-
ski ksiądz biskup Teodor Kubina 
dokonał poświecenia tej świątyni. W 
czasie uroczystości wypowiedział 
słowa: „To miejsce niech służy Miło-

sierdziu Bożemu w cieniu Jasnogór-
skiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten 
kościół, niech dozna w sposób szcze-
gólny Miłosierdzia Bożego”. Od tego 
czasu uwidacznia się specjalne dzia-
łanie Bożego Miłosierdzia w tym 
miejscu zwanym odtąd Doliną Miło-
sierdzia. 16 listopada 1996r. do świą-
tyni zostały przywiezione relikwie 
Krzyża świętego z Ziemi Świętej. W 
tym miejscu Koronką do Bożego 
Miłosierdzia wypraszaliśmy miłosier-
dzie dla nas i całego świata. Otrzy-
mawszy indywidualne błogosławień-
stwo poczuliśmy jak łaska Miłosier-
nego Pana Jezusa ogarnęła każdego z 

nas. Z każdej pielgrzymki jest żal 
odjeżdżać. No ale cóż dzień się chylił 
ku zachodowi i przypominał nam iż 
czas wracać do Boguszowic. Serdecz-
nie dziękujemy szefowi „Grupy Piel-
grzym” panu Stanisławowi za zorga-
nizowanie wszystkich tegorocznych 
pielgrzymek. Życzymy zdrowia i 
dalszych pomysłów w świętym piel-
grzymowaniu. Dziękujemy księdzu 
Markowi za sprawowaną Eucharystię, 
wygłoszone Boże Słowo, za wspólną 
modlitwę i udzielone błogosławień-
stwo. Życzymy dużo szczęścia  
i zdrowia. Dziękujemy za wszystko. 
Serdeczne Bóg zapłać.  
 Szczęść Boże –  

Teresa Turek  

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE 
Są jeszcze wolne miejsca w domu rekolekcyjnym  

w Kokoszycach w następujących terminach: 
1–4 grudnia – zelatorzy Żywego Różańca;  
5–7 grudnia – pracodawcy i przedsiębiorcy;  
8–11 grudnia – wdowy i wdowcy;  
15–18 grudnia – Rekolekcje Adwentowe. 

XIV Biesiada 

Charytatywna 

Grupa Pielgrzym w Częstochowie 

 
Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu 
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Jak co roku w drugą nie-
dzielę września pielgrzymujemy 
do Pszowa. I tym razem 14 
września wraz z 37 osobową 
grupą z naszej parafii o godz. 
6.00 wyszliśmy na pielgrzym-
kowy szlak.  

Pielgrzymowanie obejmuje całe 
życie człowieka. Tu na ziemi jesteśmy 
pielgrzymami zdążającymi do nieba. 
Wędrówka jest wpisana w ludzkie 
życie, ponieważ każdy człowiek 
przemierza codziennie wiele kilome-
trów w załatwianiu różnych spraw. 
Jednakże tym najważniejszym miej-
scem do którego ludzie pielgrzymują 
powinno być w ich mentalności miej-
sce wiecznego szczęścia, czyli dom, w 
którym Bóg przygotował dla ludzi 
mieszkania. Z punktu widzenia biblij-
nego takim wzorem naszego piel-
grzymowania jest Naród Wybrany. 
Idąc dalej tym tropem widzimy, że już 
sam Pan Jezus pielgrzymował do 
świątyni Jerozolimskiej. Mając dwa-
naście lat podporządkował się trędowi 
i tradycji pielgrzymowania w Judai-
zmie. Cała działalność Chrystusa to 
przede wszystkim misja Ewangeliza-
cyjna na polu pielgrzymim. 

Słowo pielgrzym pochodzi od 
łacińskiego słowa pelegrinus, które 
zostało utworzone od per ager (przez 
pola), a raczej od per eger (przejście 
graniczne), za którymi przybysz staje 
się obcokrajowcem. Jednakże nie jest 
to okres stały, ale tymczasowy, który 
się zmienia. Bowiem pielgrzym tylko 
przez pewien czaso – okres przebywa 
na miejscu docelowym. Po jakimś 
czasie powraca do swoich codzien-
nych obowiązków odchodząc ze świę-

tego miejsca. 
 W dobie czasów, z którymi 

mamy możliwość się mierzyć każde-
go dnia, zapewne nie ulega wątpliwo-
ści, że ówczesny człowiek wzoruje się 
na pielgrzymie naszych czasów bło-
gosławionym już Janie Pawle II. On 
już od najmłodszych swoich lat prze-
mierzał szlaki wraz ze swoim ojcem. 
W latach późniejszych jako student z 
rówieśnikami przemierzał górskie 
szlaki swoich ukochanych Beskidów 
– w miejscu swego zamieszkania. 
Jako kapłan nie zaniedbywał tej prak-
tyki, ale ją kontynuował bardzo sze-
roko jako papież Jan Paweł II. 
Wszczepienie wartości pielgrzymo-
wania u Karola Wojtyły od kołyski, 
zaowocowało kultywowaniem tej 
praktyki na płaszczyźnie religijnej w 
dziele ewangelizacji całego świata. To 
co zaskoczyło ludzkość w świecie to 
jego pielgrzymki. Bowiem właśnie z 
pielgrzymowania uczynił on prawie 
najważniejszy środek ewangelizacji 
świata. 

Na górze Synaj Bóg powiedział 
do Mojżesza, że ma zdjąć sandały, bo 
miejsce to jest Ziemią Świętą. Z po-
równywalnym fenomenem atmosfery 
świętości można się spotkać na świe-
cie w każdej kulturze. Miejsca takie 
egzystowały w przeszłości i do dzisiaj 
żyją. Są nimi miejsca pielgrzymkowe. 
Właśnie tam  można spotkać ludzi 
gromadzących się na modlitwie. Po-
nadto miejsce pątnicze uświęca życie 
oraz czas, a także obszar tak pojętej 
wspólnoty. Miejsca pielgrzymkowe są 
także miejscem, na którym ujawniają 
się i formują cechy religijne narodów. 
Niektórzy uczeni dostrzegli, że przy-

czyną powstawania 
miejsc pielgrzym-
kowych jest rozsła-
wienie kultu postaci 
Matki Bożej, pa-
tronki polskiego 
Narodu. Należy 
wspomnieć, że miej-
sca pątnicze miały 
również wymiar 
narodowy i patrio-
tyczny. Nie można 
zapomnieć, o Czę-
stochowie, która jest 
takim zwornikiem 
wydarzeń Polaków. 
Miejsce pielgrzym-

kowe, to 
miejsce 
szczegól-
nego 
kontaktu z 
Bogiem. 
Ważnym 
wydarze-
niem  
przeżyć 
na miej-
scu świę-
tym jest 
przystąpienie do sakramentu pokuty i 
pojednania i pełne uczestniczenie w 
Eucharystii. Także można poniekąd 
powiedzieć, że przebywanie na doce-
lowym miejscu pielgrzymowania, 
uczy bliskości przebywania z Bogiem. 
To właśnie na miejscu świętym piel-
grzym jest prowadzony przez Jezusa 
Chrystusa ku niebu, gdzie jest bliżej 
Boga i odkrywa przez to na nowo 
swoją osobowość.  

Wyprawy do miejsc pielgrzym-
kowych kształtowały i nadal kształtu-
ją zbiorową i indywidualną poboż-
ność. Jednakże dla chrześcijanina tą 
najważniejszą pielgrzymką jest wę-
drówka za Jezusem do Domu Ojca w 
niebie, lub ewentualnie do Domu 
Bożego, kościoła lub miejsca, w któ-
rym można sprawować kult. Już w 
Ewangeliach wybrzmiewa w swoisty 
sposób nakaz misyjny Chrystusa skie-
rowany wpierw do Apostołów, a dziś 
do każdego człowieka idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody (Mt 
28,19). Pielgrzymowanie odbywało 
się do znaczących miejscowości kultu 
Maryjnego. Jerozolima – Rzym – 
Santiago de Compostella – triada w 
średniowieczu. Ten zwyczaj został 
zastosowany także na Śląsku, tak 
Górnym jak i Dolnym. Na Górnym 
Śląsku miejscem o charakterze kultu 
maryjnego są Piekary. A dla nas takim 
szczególnym miejscem jest Pszów.  
 Dziękuje wszystkim za wspól-
ne wędrowanie z modlitwą i śpiewem 
na ustach. W tym roku w Radlinie 
połączyliśmy siły wraz z pątnikami z 
parafii św. Barbary na osiedlu, którzy 
szli wraz z  księdzem Markiem Nie-
węgłowskim. Od tego miejsca szliśmy 
wspólnie prawie 70 osób. Spróbujmy 
w przyszłości połączyć pielgrzymo-
wanie, aby wspólnie iść do Pani 
Pszowskiej Uśmiechniętej. Może 
stanie się to nową tradycją na ziemi 
boguszowickiej? 

       ks. Marek Siedlaczek 

Pielgrzymka do Pszowa 
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Zaczęło się od pielgrzymki 
parafian Pszowa do Częstocho-
wy w 1722 r. Wiara katolicka 
odgrywała ważną rolę w śląskiej 
tożsamości, a przywiązanie do 
Matki Bożej w jasnogórskiej 
ikonie, którą w czasach najazdu 
szwedzkiego przez 10 lat prze-
chowywano na Śląsku, spowo-
dowało, że lud Śląska przybywał 
do Niej na Jasną Górę. 

Będąc u Pani Jasnogórskiej po-
stanowili  zakupić kopię Czarnej Ma-
donny dla swego kościoła. Nabytą 
kopię namalowaną obustronnie – (na 
odwrocie była św. Jadwiga)  potarli o 
oryginał i w ten sposób – starym zwy-
czajem – poświęcili. Zwiniętą w rulon 
przywieźli do Pszowa. Gdy proboszcz 
rozwinął obraz okazało się, że uległ  
on poważnym zniszczeniom. I przele-
żał trochę w zakrystii, zanim kapłan 
nie zdecydował się  poddać go reno-
wacji. Po długim oczekiwaniu powie-
rzył obraz artyście z Wodzisławia 
Śląskiego Fryderykowi Siedleckiemu. 
Musiało być wielkie  zdziwienie pro-
boszcza,  kiedy zobaczył  odnowiony  
wizerunek Madonny Częstochow-
skiej- zniknęły surowe rysy twarzy, 
ustępując miejsca łagodnemu spojrze-
niu,  jasnej  karnacji i wdzięcznemu 
półuśmiechowi, a Dzieciątko utraciło 
dostojność i majestat i jak zwykły 
chłopczyk uśmiechnęło się do ludzi. 
Obraz Matki Bożej Pszowskiej 
umieszczono w głównym ołtarzu. 

Papież Pius VI udzielił odpustu zu-
pełnego wszystkim odwiedzającym 
Sanktuarium Maryjne w Pszowie. 

W 1968 roku odwiedził sanktuarium 
ks. kardynał Karol Wojtyła, później-
szy papież. W 1972 roku uroczyście 
obchodzono 250 - lecie Obrazu Matki 
Boskiej w Pszowie. Zebrało się około 
80 000 pielgrzymów, wśród których 
był ks. arcybiskup Bolesław Kominek 
z Wrocławia, późniejszy kardynał.  

Czarna Madonna przemieniła się 
w Jasną Madonnę z Pszowa. W 1723 
r. Madonnę w uroczystej procesji 
przekazał Wodzisław Śląski.  W 1728 
przybywały tłumy wiernych z całego 
Śląska. W okresie okupacji niemiec-

kiej w latach 1939-1945 zakazano 
pielgrzymek  i kazań w języku pol-
skim. Historia koronacji jest równie 
bogata. Złote korony wówczas nało-
żone zostały wszelako w 1976 r.  
skradzione. Ale w 1989 r. korony 
zostały odnalezione, a bp Damian 
Zimoń zawiesił je ponownie na skro-
niach Matki Bożej. Nie ustaje kult 
Matki Bożej Pszowskiej.W 1989 roku 
nastąpiła ponowna kradzież koron, 
które wkrótce znaleziono, a sprawców 
kradzieży ukarano.  Rekoronacji w 
dniu 9 września 1990 roku dokonał 
ks. biskup Damian Zimoń w otocze-
niu 2 biskupów i kapłanów oraz  piel-
grzymów . Co roku przewija się przez 
sanktuarium Maryjne około 100 000 
pielgrzymów z dalszych okolic.  W 
każdą środę  parafianie biorą udział w 
uroczystym nabożeństwie ku czci 
Matki Boskiej Pszowskiej. Cały urok 
obrazu kryje się w tajemniczym 
uśmiechu Maryi. Pszowska Pani się 
uśmiecha,  jakby nie był namalowany, 
jakby błąkał się gdzieś między obra-
zem a osobą patrzącą. „Zobaczyć i 
zrozumieć  uśmiech - to wejść w krai-
nę nadziei”. Na odpust Narodzenia 
Matki Bożej ze wszystkich stron po-
dążają pielgrzymki. Każdą z nich 
serdecznie witają kapłani i przed sa-
mym wejściem do bazyliki rzęsiście 
kropią wodą święconą. Dwie wieże 
kościoła, jak wyciągnięte ramiona 
Matki przygarniają każdego.  

Mateusz Lach 

Wybraliśmy to miejsce z 
dwóch powodów:  

po pierwsze: znajdują się tam re-
likwie św. Małgorzaty Marii Ala-
coque, patronki Straży Honorowej 
NSPJ, której figura znajduje się w 
naszym kościele w głównym ołtarzu. 
Modliliśmy się by można było rów-
nież do naszego Kościoła sprowadzić 
relikwie św. Małgorzaty. O św. Mał-
gorzacie możemy przeczytać na stro-
nie internetowej naszej parafii w tytu-
le „Historia Kultu NSPJ”. 

po drugie: niezwykła historia 
budowy Kościoła w Ustroniu - Zawo-
dziu. Z chwilą powstania nowej para-
fii w Ustroniu -Zawodziu pojawiła się 

również bardzo wyraźnie potrzeba 
budowania nowego kościoła. Kaplica, 
w której sprawowana była liturgia, i 
która była dla parafii kościołem, oka-
zała się zdecydowanie za mała, nie-
wystarczająca oraz mało funkcjonal-
na. Przygotowania do budowy kościo-
ła rozpoczęto od modlitwy i wypra-
szania potrzebnego błogosławieństwa 
Bożego. Z Kurii Bielsko-Żywieckiej 
parafia otrzymała zgodę na podjęcie 
przygotowań do rozpoczęcia  budowy. 
W tym też czasie, Opatrzność Boża 
posłała człowieka, mieszkańca Ustro-
nia, oddanego Kościołowi, który miał 
wolę wybudowania kościoła Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, jako 

wotum błagalne o wyniesienie na 
ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celaków-
ny. Rozalia Celakówna była mistycz-
ką i wielką czcicielką Jezusa Chrystu-
sa Króla. W ten sposób pragnienie 
wybudowania kościoła zbiegło się 
naglącą potrzebą tutejszej parafii. Aby 
zmaterializować Boże natchnienia, 
przedstawiciele parafii udali się z 
pielgrzymką do Rzymu. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II, 19 czerwca 2002 roku 
w Rzymie, po audiencji generalnej, 
przyjął delegację osobiście i poświecił 
dla mającego powstać kościoła tablicę 
wskazującą miejsce wmurowania 
Kamienia Węgielnego oraz udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa. Z 

Obraz MB Uśmiechniętej w Pszowie 

Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do kościoła  
p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu 
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Rzymu parafia otrzymała również 
sam Kamień Węgielny. Okazało się, 
że jest to kamień wyjęty z grobu św. 
Piotra. Zostało to odebrane jako 
szczególnego rodzaju łaska i wyróż-
nienie oraz znak Opatrzności Bo-
żej. Fundatorem i budowniczym ko-
ścioła jest pan Adam Kędzierski, z 
którym spotkaliśmy się w Kościele. 
Pan Adam jest również nadzwyczaj-
nym szafarzem Komunii Św. i co-
dziennie pół godziny przed Mszą św. 
prowadzi nabożeństwa dla pobożnych 
kuracjuszy i parafian. W parafii kato-
licy stanowią niewielki procent po-
nieważ jest tam wiele protestantów, 
sytuację ratują kuracjusze z sanato-
rium. 

Po spotkaniu z fundatorem i bu-
downiczym, na którym poznaliśmy 
historię budowy kościoła i figury 
Chrystusa, który trzyma 3,5 metrowe 
berło oraz poznaliśmy Rycerstwo 
Jezusa Chrystusa Króla, wzięliśmy 
udział w nabożeństwie i Mszy św. na 
której w sposób szczególny byliśmy 
witani przez ks. Proboszcza Tadeusza 
Serwotkę, który studiował z naszym 
ks. Proboszczem. Choć pogoda była 
deszczowa po wyjściu z busa przywi-
tało nas piękne słońce, które towarzy-
szyło nam w drodze powrotnej do 
Boguszowic. 

Ks. Krzysztof Mikiciuk 
 

Dnia 31. 10.2014 r. uczestnicy Ruchu Światło - Życie 
z naszej parafii wraz z Księdzem Markiem,  opiekunem 
udali się do Brzęczkowic, gdzie miał miejsce koncert zespo-
łu New Life'm. W czasie koncertu mięliśmy okazję posłu-
chać pięknych pieśni. Koncert był zorganizowany w związ-
ku z Peregrynacją relikwii Jana Pawła II. Było to uwielbie-
nie i podziękowanie Janowi Pawłowi II za to, jakich dzieł 
 dokonał, jakim był Papieżem i człowiekiem. Na koniec 
koncertu mięliśmy okazję odmówić wspólnie Litanię do 
Świętego Jana Pawła II. Módlmy się tą litanią i prośmy 
przez wstawiennictwo Jana Pawła II o miłosierdzie dla nas 
samych i całego świata oraz o pokój na całym świecie.  

"Święci, to także ludzie, a nie żadne gąsienice dziwaczki, 
nie rosną krzywo jak ogórki, 
nie rodzą się ani za późno ani za wcześnie, 
święci, bo nie udają świętych, 
na przystankach marznąc przestępują z nogi na nogę. 
Śpią czasem na jedno oko, 
wierzą w miłość większą od przykazań..." 

 

W sobotę 1 listopada spotkaliśmy się jak co roku na naszym 
cmentarzu, gdzie zostali pochowani nasi bliscy. Obchodzili-
śmy dzień Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy już za-
siadają z Bogiem w Jego domu. Jak co roku młodzież oazo-
wa naszej parafii włączyła się w przygotowanie czuwania, 
które rozpoczęliśmy o godzinie 19.00. W czasie tego czu-
wania mogliśmy posłuchać pięknych tekstów Księdza 
Twardowskiego, zaśpiewać pieśni, które utkwiły w naszych 
myślach na długi czas. Mieliśmy też okazję pomodlić się 
litanią do wszystkich świętych. 

Czas spędzony przy grobach naszych bliskich był cza-
sem przemyśleń i refleksji. Każdy z nas mógł w tym czasie 
rozważyć sobie w myślach, jak krótkie jest nasze życie. 
Mogliśmy przemyśleć jak często ranimy innych, jak rzadko 
myślimy o tym, co czują, a jeszcze rzadziej o tym, że może 
warto by było powiedzieć to jedno słowo PRZEPRASZAM, 
abyśmy zdążyli, bo przecież życie jest krótkie. 

"Życie człowieka jest jak płomień świecy. 
Wystarczy jeden podmuch wiatru, aby je zgasić.." 
       Joanna 

„Nawiązując do tej posługi, pragnę podzielić się z 
wami pewnymi refleksjami. Strój ministranta jest strojem 
szczególnym. Przypomina on szatę, którą zakłada każdy 
przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam na myśli 
szatę chrzcielną, której głęboki sens wyjaśnia św. Paweł: 
„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3, 27) Drodzy mini-
stranci, chociaż wyrośliście już z szaty chrzcielnej, przyw-
dzialiście strój ministrantów. Tak, chrzest stanowi punkt 
wyjścia waszej „prawdziwej funkcji liturgicznej”, która 
stawia was obok biskupów, kapłanów i diakonów.” 
      Św. Jan Paweł II 

 Ministranci to osoby aktywnie zaangażowane w ży-
cie parafii. Ich głównym zadaniem jest służba Bogu zarów-
no podczas Mszy świętych oraz nabożeństw, jak i w co-
dziennym życiu. Służba podczas liturgii ma podwójny cha-
rakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana, czyli pomaga 
mu w sprawowaniu Mszy świętej oraz innych nabożeństw, 
na przykład dzwoni dzwonkami, przynosi naczynia litur-
giczne, czyta czytania, śpiewa psalmy. Niektóre z wykony-
wanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi 
znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się 
na ołtarzu. Tak jest m.in. z kadzidłem, które jest znakiem 

 
 

Z działalności OAZY Służba liturgiczna 

 
„Odprawa” w czasie zbiórki z animatorami 
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uwielbienia Boga oraz modlitwy do Niego zanoszonej. Mi-
nistrant służy Chrystusowi w ludziach, dlatego jego misja 
nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona 
w całym jego życiu. Bliskość Jezusa w czasie liturgii zobo-
wiązuje do Jego naśladowania w pełnieniu służby zawsze i 
wszędzie. Bycie ministrantem to także świetna okazja do 
poznania nowych ludzi. Jest to również sposobność do po-
żytecznego spędzania czasu wolnego oraz zwiedzenia cie-
kawych miejsc, co umożliwiają organizowane co jakiś czas 
wycieczki.  
 Dla ministrantów rozpoczął się nowy rok formacji. 
Dlatego 20 września wszyscy ministranci wraz z rodzinami 
modlili się wspólnie na Mszy świętej sprawowanej w ich 
intencji i za ich najbliższych. Bezpośrednio po niej udaliśmy 
się do salki na probostwie, by kontynuować to radosne spo-
tkanie. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie, począwszy 
od animatorów, którzy dbają o uświetnienie liturgii. Dzięku-
je ministrantom za obecność i modlitwę. Dziękuję rodzicom, 
którzy troszczą się o stroje swoich i synów i dbają, aby 
zawsze byli obecni na wyznaczonych dyżurach. Dziękuję za 
wszelkie przejawy pomocy i dary stołu obecne na spotka-
niach. Zapraszam chłopców po I-szej Komunii świętej na 
zbiórki w każdą sobotę o 8.30 do salki na probostwie. 

Przyjdź! Aby nie żałować, że się nie spróbowało! Służba 
przy ołtarzu to pomoc w wyborze drogi życia. To wreszcie 
kształtowanie swojego charakteru, by umieć sprostać powo-
łaniu życiowemu otrzymanemu od Pana Boga.  

    ks. Marek Siedlaczek 

Sobota 29.11 godz. 10.00 
1. Kłokocińska parz. od początku 
2. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
3. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku Kłokocina     
   do spotkania  

Niedziela 30.11 godz. 14.00 
1. Kłokocińska niep. od końca 
2. Kłokocińska niep. od początku 

Poniedziałek 01.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 28a, 28b, 32a, 32b 
2. Sztolniowa nr 32c, 32d, 32e, 32f 

Wtorek 02.12 godz. 15.00 
1. Jastrzębska 2 a, 2 b, 3, 4, 6, 8 
2. Węglowa 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b 

Środa 03.12 godz. 15.00 
1. Jastrzębska 9a, 9b, 11a, 11b, 19 i 40 
2. Jastrzębska 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 17 b, 17 c 

Piątek 05.12 godz.15.00 
1. Jastrzębska 5, 7a, 7b 

Sobota 06.12 godz. 10.00   /św. Mikołaja/ 
1. Gotartowicka parzyste od końca 
2. Gotartowicka parzyste od początku 

Niedziela 07.12 godz.14.00  
1. Błękitna od końca 
2. Błękitna od początku 

Poniedziałek 08.12 godz. 15.00 /Urocz. MB/ 
1. Kolberga od początku 
2. Kolberga od końca 

Wtorek 09.12 godz. 16.00 
1. Armii Ludowej 33 a, 33 b, 33 c, 35 a, 35 b 
2. Armii Ludowej 35 c, 35 d, 35 e, 35 f 

Środa 10.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 26 a, 26 b, 26 c, 26d 
2. Sztolniowa 20 a, 20 b i 22 a, 22 b 

Czwartek 11.12 godz. 15.00  
1. Armii Ludowej 25 a, 25 b, 25 c, 25 d 
2. Armii Ludowej 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e  

Piątek 12.12 godz. 15.00 
1. Gotartowicka nieparzyste od końca 
2. Gotartowicka nieparzyste od początku 

Sobota 13.12 godz. 10.00 
1. Boguszowicka nieparzyste od końca do 81 
2. Boguszowicka nieparzyste 41 c - 79 
3. Boguszowicka nieparzyste 25 b – 39 l 

Niedziela 14.12 godz. 14.00 
1. Sztolniowa domki od końca 
2. Armii Ludowej domki od końca 

Poniedziałek 15.12 godz. 15.00 
1. Armii Ludowej 19 a, 19 b, 21 a, 21 b 
2. Armii Ludowej 29 a, 29 b, 31 a, 31 b 

Wtorek 16.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 40 a, 40 b, 40 c, 40 d 

Środa 17.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 42 a, 42 b, 46 a, 46 b    
2. Sztolniowa 48a, 48 b, 50 a, 50 b 

Czwartek 18.12 godz. 15.00 
1. Armii Ludowej 23 a, 23 b, 23 c, 
                            23 d, 23 e, 23 f 
2. Armii Ludowej 37 a, 37 b,  37 c, 37 d 

Piątek 19.12 godz.15.00  
1. Armii Ludowej 31 c, 31 d, 31 e 
 

 
Podczas zbiórki jest również czas na zabawę 

Odwiedziny Duszpasterskie 2014/2015 
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Sobota 20.12 godz. 10.00 
1. Boguszowicka parzyste od początku do P. Tymich 
2. Boguszowicka parzyste od P. Tymich do P. Oleś 
3. Boguszowicka parzyste od. Ronda, Łukasiewicza  
    i Brzeziny Miejskie, do P. Nikel 

Niedziela 21.12 godz. 14.00 
1. Rajska nieparzyste od końca 
2. Rajska nieparzyste od początku 

Sobota 27.12 godz.10.00 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

Niedziela 28.12 godz.14.00 
1. Jutrzenki od końca 
2. Jutrzenki od początku 
3. Jutrzenki od 68k do początku.  

Poniedziałek 29.12  godz.10  
1. Szybowcowa od końca 
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku Gotartowic) 
3. Szybowcowa od początku 

Wtorek 30.12  godz.10.00 
1. Buchalików nieparzyste od końca 
2. Buchalików parzyste od końca  

Piątek 02.01 godz. 15.00 
1. Baczyńskiego od końca 

Sobota 03.01 godz.10.00  
1. Rajska parzyste od końca 
2. Rajska parzyste od początku 

Niedziela 04.01 godz.14.00  
1. Zapłocie  nieparzyste od początku 
2. Zapłocie  parzyste od końca 

Poniedziałek 05.01 godz. 15.00 
1. Dunikowskiego parz. od końca 
2. Dunikowskiego niep. od końca 

Wtorek 06.01 TRZECH KRÓLI godz.14.00 
1. Nowomiejska nieparzyste od początku 
2. Nowomiejska parzyste od końca 
 

Środa 07.01 PEREGRYNACJA KRZYŻA 

Czwartek 08.01 godz. 15.00 
1. Ziemska od końca 
2. Ziemska od początku 

Piątek 09.01 godz. 15.00 
1. Grabowa od końca 
2. Przejazdowa od końca 

Sobota 10.01 godz. 10.00 
1. Zgodna od początku 
2. Samotna od końca 

 

Niedziela 11.01 godz. 14.00 
1. Małachowskiego nieparzyste od końca 
2. Małachowskiego nieparzyste od początku 

Poniedziałek 12.01 godz. 15.00 
1. Małachowskiego parzyste od torów 
2. Małachowskiego parzyste od początku  

Wtorek 13.01 godz. 15.00 
1. Strażacka nieparzyste od początku 
2. Sołtystwo od początku 

Środa 14.01 godz. 15.00 
1. Strażacka parzyste od końca 
2. Wawrzyńca i Strażacka parzyste od początku 

Czwartek 15.01 godz. 15.00 
1. Spokojna od początku 
2. Bagnista od początku i Niska  

Piątek 16.01 godz. 15.00 
1. Żorska parzyste od Rybnika 
2. Żorska nieparzyste od Żor   

Sobota 17.01 godz. 10.00 
1. Braci Nalazków nieparzyste od początku 
2. Braci Nalazków nieparzyste od końca 

Niedziela 18.01 godz. 14.00 
1. Braci Nalazków parzyste od końca 
2. Gronowa parzyste od końca 

Poniedziałek 19.01 godz. 15.00 
1. Spacerowa od końca 
2. Spacerowa od początku 

Wtorek 20.01 godz. 15.00 
1. Jaśminowa od początku 
2. Ziołowa od końca 

Środa 21.01 godz. 15.00 
1. Cyprysowa i Cedrowa od początku 
2. Krzywoń i Szeptyckiego od początku 

Czwartek 22.01 godz. 15.00 
1. Jasna od początku 
2. Jemiołowa od początku 

Piątek 23.01 godz. 15.00 
1. Mokra od początku 
2. Kruczkowskiego od końca 

Sobota 24.01 godz. 10.00 
1. Gronowa nieparzyste od końca 
2. Gronowa nieparzyste od początku 

Niedziela 25.01 godz. 14.00 
Kolęda  dodatkowa (32/4220322) 

Poniedziałek 26.01 godz. 15.00 
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

 
Dziękujemy Ci Chryste za to, że przysyłasz nam kapłana na znak Twej wśród nas obecności.  

Spraw, aby wraz z jego przybyciem zagościł w naszym domu Twój pokój, a błogosławieństwo Twoje 
niech spocznie na nas, domownikach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Od 16. do 19. października 
2014r. w miejscowości Vallendar 
-Schoenstatt (Niemcy) trwały 
centralne światowe obchody 
100-lecia Ruchu Szensztac-
kiego. Wzięło w nich udział 
10.000 uczestników z 50. krajów, 
którzy reprezentowali sześcio-
milionową rodzinę szensztacką. 

Na spotkanie przyjechali 
pielgrzymi w różnym wieku, były też 
młode małżeństwa z kilkorgiem 
dzieci, ale zdecydowaną większość 
stanowili ludzie młodzi. Można 
powiedzieć, że jubileusz 100 lat był 
prawdziwym festiwalem młodości. 
Najliczniejsze były grupy z Chile, 
Brazylii, Paragwaju, Urugwaju, Peru, 
Argentyny, Dominikany, Meksyku, 
USA i oczywiście z Niemiec – bo 
tutaj właśnie założyciel Ruchu, ojciec 
Józef Kentenich, zawarł przed 100 
laty (18.10.1914r.) przymierze miłości 
z Maryją. 

Pielgrzymka z Polski liczyła 

około 200 osób, wśród których była 
grupa osób z archidiecezji kato-
wickiej. 

 Główne uroczystości rozpoczę-
ły się 18. października Mszą św. o 
godz. 10.00. Eucharystii przewo-
dniczył legat papieski, kard. Giovanni 
Lajolo. To było prawdziwe kilku-
godzinne święto, zwieńczone wspól-
nym odnowieniem przymierza miłości 
o godz. 16.30, dokładnie tej, w której 
zostało zawarte przed 100 laty. 
Wypowiadane przez wielotysięczną 
rzeszę pielgrzymów, w całkowitym 
skupieniu, w przejmującej atmosferze 
słowa zawierzenia Maryi w wielu 
językach świata, płynęły z serc do 
Matczynego Serca. Przed końcowym 
błogosławieństwem i rozesłaniem 
każdy otrzymał Krzyż Jedności, 
pobłogosławiony przez Ojca świę-
tego, jako znak posłania. 

Także w dniach od 23 do 26 
października Ruch Szensztacki piel-
grzymował do Rzymu, aby spotkać 

się z Ojcem Świętym. W programie 
pielgrzymki było nawiedzenie Sanktu-
ariów Szensztackich w Rzymie, 
spotkanie z Ojcem Świętym Francisz-
kiem w auli Pawła VI, Msza św. 
Ruchu Szensztackiego w Bazylice Św. 
Piotra oraz Modlitwa Anioł Pański z 
Ojcem Św. na placu przed bazyliką. 

Rok Jubileuszowy dla naszej 
Polskiej Rodziny Szensztackiej był 
okazją do spotkań przy naszych 
Sanktuariach. Jubileuszowe stacje, 
oraz niezapomniane przeżycia z 
czuwania na Jasnej Górze, zapraszają 
nas nieustanie do wdzięczności. Rok 
Jubileuszowy otwiera nas na nowy 
etap Naszej Rodziny. Wypraszajmy 
więc obfitość Bożej łaski oraz prośmy 
o dary Ducha Świętego na 
odczytywanie woli Bożej oraz o 
odwagę i mądrość w realizowaniu 
Bożej strategii w nadchodzących 
latach. 

                                 G. Piecha 
   

W tym roku jesień  piękną pogodą i obfitością 
darów wyjątkowo nas rozpieszcza. Nic więc dziw-
nego, że dzieci i ich rodzice mogli uczestniczyć w 
dwóch konkursach plastycznych, zajęciach otwar-
tych, wycieczkach i innych, ciekawych wydarze-
niach. 

W październiku dwukrotnie holl przedszkola zapełnił 
się prawdziwymi arcydziełami. 

Najpierw pojawiły się „Warzywne Cudaczki”, a po 
nich piękne „Jesienne bukiety”. Na ogłoszone konkursy, 
których ideą jest wspólna zabawa całej rodziny nad stwo-
rzeniem oryginalnego dzieła, odpowiedziało za każdym 
razem ponad 50 rodzin.  

 
 
 
 

Zwycięzców wyłaniają oglądający, którzy  mają prawo 
oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie pracę. Jakie 
ukryte talenty drzemią być może w każdym z nas pokazują 
najlepiej zdjęcia prezentowanych prac. 

Ziemniaki można nie tylko zjeść na wiele sposobów 
ale mogą posłużyć jako przyrząd sportowy w różnych dys-
cyplinach, najlepiej na świeżym powietrzu. Dzieci z grupy 
„Biedronki” i „Ekoludki” wraz z rodzicami wzięły udział 
właśnie w takich zajęciach. 

„Żabki” natomiast wspólnie z rodzicami wykonały je-
sienne drzewa owocowe: śliwę, gruszę i jabłoń.  

Jesienne przedszkolne atrakcje 

Uroczystości 100-lecia Ruchu Szensztackiego 

 
Grupa „Groszków” na jesiennym spacerze. 

 
Jesienne bukiety 
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Motylki wykonały piękne, kolorowe latawce, z który-
mi poszły na „farski” ogród, aby przy pięknej jesiennej 
pogodzie pobiegać ze swoimi dziełami.  

  Do tego pięknego ogrodu wybrały się również małe 
„Groszki”, aby nazbierać kasztanów i żołędzi. 

Dzieci z 4 grup odwiedziły zagrodę żubrów w Pszczy-
nie. 

Przed świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusz-
nym nawet małe „Groszki” odwiedziły cmentarz, aby zapa-
lić znicze na grobach żołnierzy, harcerzy i pomodlić się za 
wszystkich zmarłych pod krzyżem. 

Irena Sobik 

Cud Narodzin! 

*** 

Dorosły człowieku, nie masz prawa 
żądać hołdu dla siebie. 

Dajesz znać pychą, że istniejesz, 
a nie umiesz otoczyć opieką 
maleństwa mieszczącego się 
zaledwie w dwóch dłoniach. 

Te kruche życie co dopiero 
ujrzało dorosły świat, 

szuka ciepła, matczynego objęcia 
i silnej dłoni ojca. 
Pragnie, by miłość,  

którą poczuli swoim uczuciem 
nie opuściła ich domu, 
by zamieszkała razem 
jako rodzina, którą Ty 

okruchu miłości połączyłeś razem. 
 

Droga do Betlejem! 
 

*** 

Droga do naszego życiowego Betlejem 
jest usłana troskami życia codziennego. 

Światło gwiazdy betlejemskiej 
grzeje nasze myśli 

o niebieskiej istotce, która drży z zimna, 
przyszło jej zacząć nowe życie w żłobie. 

Ofiarujmy naszą miłość i ciepło, 
by ogrzać to życie, 

które za nas – odda życie, 
zwracając tę miłość 
i jej ciepło ludziom. 

Stefania Gierłowska 

 

 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego – 
„Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, 
popularnie „Skauci Europy”, jest jedną z czterech 
organizacji harcerskich objętych patronatem Pre-
zydenta RP. Powstało w 1989 r. 

Działa na podstawie ustawy prawo o stowarzysze-
niach. Ponadto posiada status prywatnego stowarzyszenia 
wiernych nadany przez Konferencję Episkopatu Polski w 
2003 r. Duszpasterzem krajowym jest ks. Marek Adamczyk 
z diecezji radomskiej. 

Liczy ponad 3 tys. członków w ponad 80 miejscowo-
ściach w całej Polsce. Główne ośrodki to: Warszawa, Lu-
blin, Chełm, Kraków, Wrocław, Radom, Skarżysko Ka-
mienna, Kielce, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Garwo-
lin, Puławy, Nałęczów, Legnica, Gryfów Śląski, Grybów, 
etc. Na terenie Górnego Śląska: Rybnik, Gliwice, Zabrze, 
Psary. 

Jesteśmy członkiem Federacji Skautingu Europejskie-
go: 21 krajów, ponad 60 tysięcy członków, która jest uznana 
przez Stolicę Świętą prywatnym stowarzyszeniem wiernych. 
Jesteśmy jednym ruchem w całej Europie. Jako „Skauci 
Europy” we wszystkich krajach mamy te same teksty oraz 
mundury i oznaczenia, łączymy wychowanie patriotyczne z 
miłością do innych narodów, jak nas tego nauczył Jan Paweł 
II. Duszpasterzem naczelnym Federacji jest ks. prof. Bogu-
sław Migut z Lublina, a wiceprzewodniczącym Tomasz 
Szydło ze Świdnika. 

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w trzech grupach 
wiekowych osobno z dziewczętami i chłopcami: wilczki (8-
12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), wędrownicy i prze-
wodniczki (17-19 lat). Osoby powyżej 18-19 roku życia są 
kadrą wychowawczą – szefami młodszych, głównie w okre-
sie studenckim (18-26 lat i więcej).  

Działamy przy parafiach: szczep osobno dla chłopców 
i dla dziewcząt, na którego czele stoi dorosły, zwykle jeden 
z rodziców, składa się z gromady wilczków oraz drużyny 

 
 

Skauci Europy –  
harcerstwo katolickie 

w parafii 
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harcerek lub harcerzy. Wędrow-
nicy i przewodniczki (17-19 lat) dzia-
łają na terenie hufca, który skupia 4-6 
lub więcej szczepów). 

Najbliżej położone Górnego 
Śląska duże, dobrze zorganizowane 
hufce Skautów Europy to Wrocław i 
okolice oraz Kraków i okolice. Od 14 
września 2014 został powołany 1. 
Hufiec Śląski oraz Krąg Szefów Świę-
tego Józefa z Nazaretu (dla doro-
słych). 

Łączymy wychowanie charakte-
ru poprzez przygodę na łonie przyro-
dy i obozowanie z wychowaniem 
religijnym, są częścią jednego projek-
tu. Stąd pięć celów skautingu: Zdro-
wie, Zmysł Praktyczny, Charakter, 
Służba, Bóg.  

Obietnica wilczka: Obiecuję — 
ze wszystkich sił: Starać się być 
wiernym Bogu, moim rodzicom, 
mojej Ojczyźnie Polsce i Prawu 
Gromady, oraz każdego dnia czynić 
komuś dobry uczynek. 

Przyrzeczenie harcerskie: Na 
mój honor, z łaską Bożą, przyrze-
kam całym życiem służyć Bogu, 
Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Eu-
ropie chrześcijańskiej, nieść w każ-

dej potrzebie pomoc bliźnim, 
i przestrzegać Prawa Harcerskiego. 

Droga do obietnicy i do Przy-
rzeczenia, stopnie, sprawności oraz 
wszystkie zajęcia (zbiórki, obozy, 
biwaki, etc.) zawsze mają element 
związany z każdym z pięciu celów. 
Czyli nasze wychowanie religijne jest 
ściśle sprzężone z wychowaniem na 
innych płaszczyznach. Nie formalizu-
jemy: teraz wychowanie harcerskie, 
a teraz religijne. Zastęp się modli, 
potem gra, potem buduje, potem ma 
Mszę świętą, potem je obiad, potem 
odpoczywa, potem ma apel ewange-
liczny (czyli rozważanie Ewangelii z 
dnia), etc.  

Grupa wiekowa 12-17 lat, czyli 
koniec podstawówki, gimnazjum, 
początek liceum, pracuje w zastępach 
(6-8 osób) na czele z jednym z nich – 
zastępowym (14-17 lat), ma charakter 
takiej „bandy podwórkowej”, która 
robi rzeczy dobre, bo kodeksem hono-
rowym jest prawo harcerskie. Kościół 
parafialny staje się centrum tego po-
dwórka, bo zwykle tu będą się zbierać 
na zbiórki a często chłopcy i dziew-
częta spontanicznie decydują, że będą 
mieli Mszę świętą zastępu w tygo-

dniu. Stwarza to niesamowite możli-
wości formacji chrześcijańskiej w tym 
najtrudniejszym okresie dojrzewania. 
Z młodszymi jest prościej.  

Czy jesteśmy przy parafii? 

Od ponad roku spotyka się na te-
renie parafii zastęp Orzeł dla chłop-
ców w wieku 12-16 lat, a od września 
ruszyła 3. Gromada Rybnicka dla 
wilczków w wieku lat 9-11 w ramach 
3. Szczepu Rybnickiego Świętego 
Rafała Kalinowskiego oraz zastęp 
Jaskółka dla dziewcząt w wieku lat 
12-16. Mamy nadzieję, że będzie nas 
coraz bardziej widać także przy okazji 
różnych parafialnych uroczystości i 
festynów. 

Więcej informacji można  
znaleźć na stronie www.skauci-
europy.pl  

 
Informacje dotyczące Skautów 

Europy na Śląsku można także 
uzyskać drogą telefoniczną lub 
mailową: dh Jarek Głażewski HR, 
+48 509-504-928,  
jaroslaw.glazewski@skauci-
europy.pl 
 
���������������

Boguszowicki utopki 
mieszkały w stowkach blisko 
Brzezin. Nikiere były złe, a nikie-
re dobre, ale zawsze były to złe 
duchy, kiere Ponbóczkowi nie 
przoły. 

Starzyk Ignac, jak bół młody, 
robiół na banie w Rybniku, tak 
prowda pedzieć, to ją budowoł. Kożdy 
dziyń wczas rano, jak jeszcze było 
cima, chodziół piechty do roboty 
przez Brzeziny i Krzyżówki, a wracoł 
też jak się ściemniyło, bo dziyń w 
dziyń robiół po 12 godzin, a trwało 
dobro godzina nim zaszoł i drugo 
godzina nim wróciół. Bół jednak rod, 
że mo robota, bo za zarobione pinią-
dze móg postawić nowo drzewiano 
chałpa i się łożynić, bo przedtym 
żodno dziołcha biydoka nie chciała. 
Dochowoł sie też synka Francika i 
cery Paulinki. 

Podpadło starzykowi, że jak szoł 
koło stowków, to zawsze się tam ktoś 

kąpoł, choć było zima. Roz tyn ktoś 
wyloz z wody, a bół to niewielki sy-
nek. Powiedzioł starzykowi, by poszoł 
się śnim kąpać, bo woda jest bardzo 
ciepło. Ten mioł na to ochota, ale się 
śpiychoł dudom, bo bół zmęczony i 
głodny i nie usłuchoł rady synka. A 
synek spytał sie, czy może go chocioż 
łodkludzić. Starzyk przystoł na to, śli i 
rosprowiali se o pogodzie i o bele 
czym, aż przyśli pod chałpa starzyka, 
kiero stoła na kępie, na początku wsi. 
Na progu czakała już Paulinka, bo 
tatulek, kiery ji bardzo bół rod, przy-
nosiół ji zawsze coś dobrego. Roz boł 
to piernik, drugi roz bombon, albo 
choć kąsek żymły, czy wusztu. Tera 
też doł ji coś po kryjomu do ręki, a 
synkowi, co mu się zdoł łokropnie 
chudy, pedzioł, żeby wloz śnim do 
chałpy, to poczynstuje go łobiadym. 

Synek usłuchoł i siod se na ła-
wie za stołym, a młodo jeszcze starka 
przyniosła miska żuru z pomaszczo-

nymi zimiokami, zaś Paulinka położy-
ła po drzewianej łyżce przed tatulkym 
i nieśmiało przed cudzym synkym. 
Tyn zaroz sięgnoł do miski i jod łap-
czywie jak głodny wilk. Starzyk jed-
nak wiedzioł, że przed jodłym trzeba 
się choć przeżegnać i to zrobiół. Jak 
to łujrzoł tyn chudy synek, ciepnoł 
łyżka na polepa, zaczon pluć, wysko-
czył na próg i jakby się pod ziemia 
zapod. Francik go wszędy szukoł, ale 
nie znod. 

Na pewno boł to zły utopek. Od 
tego czasu już się więcej starzykowi 
nie pokozoł, ani żodyn nie kąpoł się 
już w zimnej wodzie na stowkach, jak 
tamtędy przechodziół. Jakby starzyk 
usłuchoł utopka i wloz do wody, kiero 
na pewno była lodowato, a nie ciepło, 
to neści  za sprawą utopka by się 
utopiół, a tak zostały po nim wnuki i 
prawnuki, a jedną prawnuczką jest 
żech jo.  

 
Helena Białecka 

Młody utopek 
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Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 23.11.2014r.  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
                                CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.oo Za parafian 
8.3o 1/+Janusz Górniak, 1 rocznica 
 2/+Stanisław Kuska – od sąsiadów 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Zygfryda 

Szwedy z Boguszowic, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą om dalsze. TD 

11.3o 1/+Gertruda Emrych, mąż Teodor 
 2/+Józef Potyra, 2 rocznica 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy ślubu 

Berty i Serafina Babilas, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze.TD – od dzieci z prośba o zdrowie 
dla rodziców 

16.oo  
20.3o +Eugenia Zimończyk – od przyjaciół 

 Poniedziałek – 24.11.2014r.             WSPOMNIENIE  
                  ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC,  
                  PREZB. I TOW. 

7.oo Za parafian 
17.oo 1/+Anna Adamska, zmarłych z rodziny Adamski, 

Budny i Korduła (Bog) 
 2/+Jan Goraus, żona Berta (Rasz) 

 Wtorek – 25.11.2014r.  

7.oo +Eugenia Zimończyk – od sąsiadów z ulicy Sołty-
stwo i Spacerowa 

15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Barbary Zimnol, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz za zmarłych z rodziny Zimnol i Polk 

17.oo 1/+Józef Wielgocki, żona Maria 
 2/+Henryk Dworok, 3 rocznica 

 Środa – 26.11.2014r. 

7.oo +Maria Kula, 14 rocznica, Alojzy i Antonina Ma-
ciończyk (Bog) 

12.oo Ślub: Paulina Garus – Łukasz Przeliorz 
17.oo 1/+Nikodem Ogierman, żona Pelagia 
 2/+Paweł Sobik, żona Małgorzata, Anna Kania, mąż 

Wiktor 

 Czwartek – 27.11.2014r. 

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodziców (Got) 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Edeltrauda Krawczyk 
 3/+Andrzej Dudek, 30 dzień po śmierci 

 Piątek – 28.11.2014r. 

7.oo Za parafian 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Zofia Zimończyk, mąż Konstanty 

+Elżbieta Żadka, mąż Franciszek, rodziców z obu stron 
+Monika Rojek, mąż Alojzy (Bog) 

+Stefan Buchalik, Alojzy Gorzawski, Leopold i Roza-
lia Kostorz, Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Alojzy 
+Janina i Władysław Ruś, rodziców, teść Józef, żona 
Maria 
+Stefan Zimończyk, żona Maria 
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
+Paweł Matuszczyk 
+Mateusz Mokry, żona Marta 
+Kunegunda Szymura, mąż Franciszek, syn Kazimierz 
+Krystyna Płaczek, mąż Franciszek 
+Eugeniusz Langowski, 37 rocznica, żona Eugenia, 
wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 
+Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Alfred Przeliorz, Ro-
bert Przeliorz, żona Gertruda, za zmarłych z rodziny 
Przeliorz, Zniszczoł, Gromada i Pagieła 
+Edward Szczepankowski, żona Anna (Rasz) 
+Zygmunt Konsek, 20 rocznica (Got) 
+Anna Zieleźny, rodzice (Got) 
+Antoni Kołodziejczyk, na pamiątkę urodzin (Kamień) 
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław, rodzice 
z obu stron 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa, syn Wiesław, 2 zięciów 
+Leopold Skiba, żona Regina, rodziców z obu stron, 
2 zięciów, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu 
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Go-
rus, Figas, dusze w czyśćcu (Bog) 
+Paweł Grzesica, żona Matylda, synowa Danuta, syn 
Zygmunt, rodziców i teściów 
+Józef Niesporek, rodzice Emil i Otylia Niesporek, 
teściowie Maksymilian i Wiktoria Baron 
+Józef Partyński, rodzice Stanisław i Aniela Partyń-
ski, Albina i Augustyn Rojek 
+Janina Buchalik, 10 rocznica, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, zona Marta, 
2 synów 
+Genowefa Mucha, na pamiątkę urodzin 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia 
+Roman Szotek, żona Berta, rodziców, Bernard, ro-
dzice, Bernard Mołdrzyk, rodziców, Bronisława i Jó-
zef Zięba, Wincentyna i Alfons Tkocz, Klara Żmuda, 
mąż Stefan, rodziców, pokrewieństwo Szotek, Tkocz, 
Mołdrzyk, Baron, Lidia Skowronek, Mirosław Nie-
wrzoł 
+Emil Zimończyk, żona Maria syn Paweł (Bog) 
+Janina i Stanisław Staszczyk, Józef Pawliczek, Bro-
nisława i Maksymilian Pawliczek, Maria i Marcin 
Nowak, 2 synów, 2 synowe, Maryla i Leszek Hernas, 
Irena Kotowska, Ginter Filipowski 
+Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław (Bog) 
+Jerzy Kaczmarczyk, Zenon Pałka, syn Janusz 
+Ernest Kolenda, 18 rocznica, rodzice z obu stron, 
brat Jerzy, siostra Marta 
+Jan Kaczor, 20 rocznica, rodzice Stanisław i Filip 
Kaczor 
+Cecylia Juraszczyk (Got) 
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Albert Pustołka, Aleksander i Mirosław synowie 
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+Henryk Połednik, rodzice Alfred i Helena, zięć Jó-
zef, Herman Motyka, żona Maria, synowie Jan i En-
gelbert, córka Amalia, Justyna Leśnik, syn Jacek, 
Bogusław Mika, rodzice, Dominik Gomoła, żona 
Stefania, Róża Gruszka, syn Marek 
+Józef Gembalczyk, 20 rocznica 
+Antoni Karwot, rodzice Alojzy i Helena, Zbigniew 
Reichert, rodzice Kazimierz i Pelagia 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, za zmarłych z rodziny Łasz-
czewski, Lisiak, Świder, Zając, Godzina Nowicki, , 
rodziców i dziadków z obu stron, za zmarłych z po-
krewieństwa 
+Paweł Przeliorz – od wujka Walka z rodziną  
+Józef i Aniela Szyroki, Józef i Waleska Szyroki, 
Augustyn i Maria Nowak, pokrewieństwo z obu 
stron, Marta i Wilhelm Konsek, syn Bronisław, Teo-
dor i Jerzy zięciowie, rodziców z obu stron 
+Erwin Klimek, Florian Klimek, żona Ema, Robert 
Dziwoki, żona Waleska (Got) 
+Waleria i Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron 
+Helena Frelich, mąż Robert 
+Wanda Kocur, mąż Jan 
+Błażej Kaczmarczyk,  
+Serafin Długi, Franciszek Brzezinka 
+Zofia Wyspiańska, 30 dzień po śmierci 
+Ryszard Rajzer, 30 dzień po śmierci 
+Joanna Wawrzyńczyk, Józef Wawrzyńczyk, rodzice 
z obu stron 
+Maksymilian Gemra, żona Maria, rodzice z obu 
stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Stanisław Konsek, synowie Czesław i Andrzej 

 Sobota – 29.11.2014r. 

7.oo +Teresa Tkocz (Bog) 
17.oo 1/+Monika Chrószcz, 16 rocznica, mąż Izydor, syn 

Stanisław (Rasz) 
 2/+Franciszek i Felicyta   Korduła, na pamiątkę uro-

dzin (Bog) 
 3/+Elfryda Kuśka, 18 rocznica śmierci 

 Niedziela – 30.11.2014r.     I NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo +Aniela Majerz, 1 rocznica 
8.3o +Walenty Niesłańczyk, 1 rocznica (Got) 
10.oo 1/+Helena Stajer, mąż Teodor, córka Aniela, synowie 

Stanisław i Józef, 3 synowe, 2 zięciów, dziadków z 
obu stron (Got) 

 2/+Mieczysław Rybacki, 30 dzień po śmierci (Bog) 
11.3o 1/+Lucyna Korczakowska, 5 rocznica 
 2/Z podz. do Jezusa Miłosiernego i Krwi Chrystusa 

za uzdrowienie ciała i duszy, z prośbą o dalsze łaski 
dla całej rodziny Szafran, Markowicz i Owczarek. 

13.oo Za dziecko ochrzczone Maximilian Haponik 
16.oo 1/+Stanisław Zimończyk, rodzice, Maria Kobyłka, 3 

mężów, synowa Hildegarda, Anna, Gabriela i Antoni 
Stebel, pokrewieństwo 

 2/+Henryk Fojt, 30 dzień po śmierci 
 Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 

Anna Tybura 
20.3o Za parafian 

 Poniedziałek – 01.12.2014r.  

6.3o Za parafian 

17.oo 1/+Piotr Smyczek, żona Maria 
 2/+Tadeusz Karwot (Bog) 

 Wtorek – 02.12.2014r. 

6.3o 1/+Henryk Fojt – od sąsiadów z ulicy Ziemskiej 
 2/+Stanisław Łepek – od sąsiadów z ulicy Ziemskiej 
17.oo 1/Aleksandra Wronka, 4 rocznica (Bog) 
 2/+Barbara Cichy 

 Środa – 03.12.2014r.                         WSPOMNIENIE  
                          ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZB. 

6.3o +Wioletta Malina – od rodziny Stabiński 
17.oo 1/+Józef Palarz (Bog) 
 2/+Waleska Zieleźny, syn Justyn, rodziców (Got) 

 Czwartek – 04.03.2014r.                  WSPOMNIENIE 
                                                                           ŚW.  BARBARY  

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

9.oo W intencji górników 
17.oo 1/+Luiza Zawadzka, syn Herbert 
 2/+Małgorzata Duda, 1 rocznica, zieć Zenon Gruszka 

 Piątek – 05.12.2014r.   

6.3o 1/+Lidia Karwot, 11 rocznica, mąż Wiktor, syn Ste-
fan (Bog) 

 2/+Czesław Brodowski 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 3/+Jolanta Macionczyk - od Pasjonatek 

 Sobota – 06.12.2014r. 

6.3o 1/Do Niepokalanego Serca NMP  - za parafian 
 2/+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
14.oo Ślub: Aleksandra Wengerska – Michał Krencisz 
17.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-

go dla śp. Kazimierza Słapa, 7 rocznica (Kop) 
 2/+Alojzy Szczotka, w rocznicę śmierci, żona Dorota 

(Bog) 
 3/+Aniela Oleś, 1 rocznica (Rasz) 

 Niedziela – 07.12.2014r.    II NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
8.3o 1/+Erwin Woryna, 22 rocznica, żona Anna (Got) 
 2/+Helena Szymura, mąż Maksymilian, zięć Eryk, 

rodziców z obu stron (Rasz) 
10.oo 1/+Mirosław Młynarczyk, 1 rocznica 
 2/+Marta Szulik, 30 dzień po śmierci (Bog) 
11.3o +Stanisław Łepek, 30 dzień po śmierci (Bog) 
16.oo 1/+Wincenty Palarz, 3 rocznica, rodzice Jan Adam-

czyk, żona Maria, Franciszek Palarz, żona Anna 
 2/+Antoni Lach, 4 rocznica (Got) 
20.3o Za parafian 

 Poniedziałek – 08.12.2014r.            UROCZYSTOŚĆ 
                                    NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

6.3o +Władysław  Janawa, żona Eugenia 
10.oo +Piotr Grzybowski, 1 rocznica 
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15.3o +Jadwiga Skiba, 17 rocznica, mąż Emil, syn Roman, 
rodzice, Franciszek Harnasz, rodzice 

17.oo 1/+Henryk Gorol, 3 rocznica, żona Edeltrauda, rodzi-
ce Paulina i Alojzy Gorol 

 2/+Józef Szymura, 2 żony 

 Wtorek – 09.12.2014r 

6.3o 1/+Alojzy Szulik, 18 rocznica, rodzice z obu stron 
 2/+Maria Sobik,  Joanna Szczepankowska (Rasz) 
17.oo 1/+Antoni i Jadwiga Karwot 
 2/+Berta Podlińska (Bog) 

 Środa – 10.12.2014r. 

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

2 mężów (Bog) 
17.oo 1/+Emil Sobik, żona Matylda 
 2/+Stanisław Hein, ojciec Alojzy (Bog) 

 Czwartek – 11.12.2014r. 

6.3o 1/+Hieronim Dziwoki (Bog) 
 2/+Robert Pierchała, żona Augustyna, Regina  

i Edward Skałbania, Piotr Niesporek (Got) 
17.oo 1/+Aniela i Józef Szyroki, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 2/+Alojzy Buchalik – na pamiątkę urodzin, rodziców 

z obu stron (Bog) 

 Piątek – 12.12.2014r. 

6.3o 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka (Got) 
17.oo 1/+Antoni Oleś, żona Jadwiga, syn Erwin, rodziców 

z obu stron 
 2/+Rajmund Śpiewok, 6 rocznica (Bog) 
 3/+Marta i Paweł Kula, w rocznicę śmierci (Bog.) 

 Sobota – 13.12.2014r.      WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI 

6.3o W intencji Ojczyzny 
17.oo 1/+Józef Chmielewski 
 2/+Elfryda Ociepka 
 3/+Jerzy Jurczyk, 30 dzień po śmierci 

 Niedziela – 14.12.2014r.   III NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo +Jerzy Jurczyk, 30 dzień po śmierci (Got) 
8.3o +Franciszek Stasiak, 1 rocznica (Kop) 
10.oo 1/+Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły 
 2/+Róża Wojtyczka, 1 rocznica (Bog) 
11.3o 1/+Helena Gigla, 20 rocznica, mąż Konrad 
 2/+Józef i Maria Gasidło 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 89 rocznicy urodzin 

Berty Babilas, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

20.3o  

 Poniedziałek – 15.12.2014r. 

6.3o 1/ +Małgorzata i Stanisław Kępińscy 
2/+Jadwiga Rojek, 30-ty dzień(Bog) 

17.oo 1/+Emilia Dronszczyk, mąż Emil, rodziców z obu 
stron 

 2/+Eugeniusz, Łucja i Józef Kula, Klara i Eryk Wy-
robek 

  

Wtorek – 16.12.2014r. 

6.3o +Za parafian 
17.oo 1/+Stanisław Kubiak – w rocznicę śmierci 
 2/+Ryszard Błaszczyk 

 Środa – 17.12.2014r. 

6.3o Za parafian 
17.oo 1/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn Stanisław, 

Józef Pustołka, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Ewald Karkoszka, 2 rocznica 

 Czwartek – 18.12.2014r. 

6.3o 1/ +Regina Buchalik, 7 rocznica, mąż Józef, syn 
Joachim 

 2/+Eugeniusz Raniszewski 
17.oo 1/+Lucjan Bombik, rodziców, Marta Orszulik, mąż 

Alojzy, syn Zygmunt, zmarłych kapłanów 
 2/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł 
 3/+Elżbieta Wengerska – w rocznicę śmierci 

 Piątek– 19.12.2014r. 

6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula 
 2/+Urszula Oleś 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Waleska i Walter Pawlas, Jan Zieliński (Got) 

+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, Ga-
briela i Regina córki, dziadków z obu stron 
+Kazimierz Sobik, na pamiątkę urodzin 
+Józef Frelich, żona Anna, syn Herbert, córka Lon-
gina, mąż Eugeniusz (Rasz) 
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin Szip 
+Aniela Tokarska, mąż Leon, syn Zbigniew, córka 
Teresa 
+Edward Kucharski, 1 rocznica (Got) 
+Wincenty Kula, 2 żony (Got) 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard (Got) 
+Jadwiga Cyrulik, mąż Franciszek, rodziców z obu 
stron 
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbie-
ta, Edward Pyszny (Got) 
+Walenty Mucha, 6 rocznica (Got) 
+Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Waler, żona Maria 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron, Hen-
ryk Musiolik 
+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin 
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, 
Filomena Kipka 
+Teodor Pytlik, żona Krystyna, 2 synów, córka Mar-
ta, synowa Anna 
+Józef Gawlik, rodziców z obu stron,  
+Konsek Henryk, żona Lidia, rodziców z obu stron 
+Roman Szotek, żona Berta, rodziców, Bernard 
Mołdrzyk, rodziców, Bronisława i Józef Zięba, Win-
centyna i Alfons Tkocz, Klara Żmuda, mąż Stefan, 
rodziców, pokrewieństwo Szotek, Tkocz, Mołdrzyk, 
Baron, Lidia Skowronek, Mirosław Niewrzoł 
+Stanisław Skiba, 10 rocznica, synowa Marzena, 6 
rocznica 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia, ro-
dziców z obu stron 
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+Norbert Sobik, Henryk Zniszczoł, Rudolf i Pelagia 
Sobik (Got) 
+Tadeusz Kokoszka, 40 rocznica, rodziców z obu 
stron, Albert i Zofia Szyroki, rodziców, 3 zięciów 
(Bog) 
+ Albert i Waleska Kuczera, rodziców z obu stron, 
wnuczka Bernadeta, Maria i Jan Fizia (Got) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert 
+Alojzy Kluger, żona Anna, syn Alojzy, Marta Król, 
mąż Franciszek 
+Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, za zmarłych z rodziny Łasz-
czewski, Lisiak, Świder, Zając, Godzina, Nowicki, 
rodziców z obu stron, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Hieronim Sobik, rodzice, 2 siostry, 2 braci, Antoni 
Piecha, , 2 żony, syn Serafin, synowa Aniela 
+Alojzy i Paulina Stajer, córki Bronisława i Lidia  
+Franciszek Pawliczek, żona Gertruda, córka Maria, 
zięć Bronisław i Eryk 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, ro-
dziców 
+Sylwester Piątek, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Hieronim Wiaterek, 2 roczn.(Got) 
+Bernadeta Lewandowska, 5 roczn, mąż Zenon, syn 
Wiesław 

 Sobota – 20.12.2014r.   

6.3o Za parafian 
17.oo 1/+Dominik Potrawa – na pamiątkę urodzin 
 2/+Maria Sobik, 9 rocznica, mąż Franciszek, syn 

Aleksander, synowa Genowefa, wnuczka Barbara 
(Got) 

 3/+Albina Sobik, mąż Leopold 

 Niedziela – 21.12.2014r.   IV NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo +Stefania Zieleźny (Got) 
8.3o  
10.oo +Ludwik Kopiec, 1 rocznica (Bog) 
11.3o +Alojzy Gatnar, 3 rocznica 
14.15 Chrzty i roczki:  Jakub Buchalik,  
16.oo 1/+Róża Niesłańczyk, 1 rocznica (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Marce-

lego Kowalczyk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

20.3o Za parafian 

 Poniedziałek – 22.12.2014r.  

6.3o 1/+Roman Skiba, 1 rocznica 
 2/+Chłus Kazimierz – od szwagierki Anny z mężem 
17.oo 1/+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron (Rasz) 
 2/+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy (Bog) 

 Wtorek – 23.12.2014r. 

6.3o  
17.oo 1/+Robert Szymura (Bog) 
 2/+Jerzy Kula, 2 rocznica 

 Środa – 24.12.2014r. 

6.3o 1/+Emil Klaja, 16 rocznica (Bog) 
 2/+Robert Pierchała, żona Zofia, syn Alojzy, Jan 

Wolny, żona Katarzyna 
 3/+Gertruda Groborz, 10 rocznica 

24.oo Za parafian 

 Czwartek - 25.12.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                                                    NARODZENIA PAŃSKIEGO  

7.oo Za parafian 
8.3o  
10.oo +Stanisław Smołka, ojciec Józef, Jerzy Stiel 
11.3o Roczek: Hanna Siudzińska 
16.oo +Jan Masłowski 
20.3o  

 Piątek – 26.12.2014r.        ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 

7.oo Za parafian 
8.3o  
10.oo 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Teodor Stajer, żona Helena (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Bożeny i Wiesława Wnuk, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo  
20.3o  

 Sobota – 27.12.2014r.                  ŚWIĘTO ŚW. JANA  

7.oo 1/+Adela Mokrzycka, 1 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Henryka Zaik oraz 50 urodzin syna Krzysztofa,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Alojzy Nikel, 2 rocznica 
 2/+Cecylia Gorecki, 13 rocznica (Bog) 
 3/+Jan Oleś, 1 rocznica (Bog) 
 4/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ewy Har-

nasz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze – 
własny ksiądz 

 Niedziela – 28.12.2014r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
                                                                                     RODZINY  

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Heleny Szopa, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. TD 

8.3o +Łucja Babilas, 20 rocznica, mąż Emil, syn Walenty, 
Anna i Stefan Dyczka, córka Urszula 

10.oo +Alfred Kuczera, 5 rocznica (Rasz) 
11.3o 1/+Aniela Szostek, 1 rocznica 
 2/+Krystyna Musiolik, 5 rocznica, mąż Robert (Bog) 
16.oo 1/+Brunon Konsek, żona Otylia, Mateusz Serafin, 

żona Bronisława 
 2/+Adela Mokrzycka, 1 rocznica, mąż Adam 
20.3o +Benedykt Liszka, rodziców Julianna i Antoni 

 Poniedziałek – 29.12.2014r.  

7.oo Za parafian 
17.oo 1/+Józef Mandel, żona Zofia, Franciszka Mandel, 

syn Józef wnuczka Barbara, Konstanty Liszka, zona 
Anna, syn Roman (Bog) 

 2/+Stanisław Kula, żona Aniela, Jan, Stanisław i 
Walenty synowie, Józef Zaik, żona Jadwiga, córka 
Weronika, mąż Mirosław, córka Stefania mąż Kazi-
mierz, Elżbieta Leśnik, syn Paweł 

 3/ Apostolat Maryjny 

 Wtorek – 30.12.2014r. 

7.oo Za parafian 
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15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Wiesławy 
Leipelt, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

17.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 
 3/+Roman Musiolik, 1 rocznica  

 Środa – 31.12.2014r.  

7.oo 1/+Waldemar Czarnecki, 5 rocznica 
 2/+Riemel Józef 
17.oo Za parafian 

 Czwartek – 01.01.2015r.   UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
                                                BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

7.oo Za parafian 
8.3o  
10.oo  
11.3o  
16.oo +Tomasz Ignacek (Bog) 
20.3o  

 Piątek – 02.01.2015r.                WSPOMNIENIE ŚW. 
BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 

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

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

 2/+Helena Studnik – w rocznicę śmierci (Bog) 

 Sobota – 03.01.2015r.  

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Gerard Kocyba, 2 żony, rodzice (Bog) 
13.oo Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Ławniczek 

z Boguszowic, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

17.oo 1/+Alojzy Gruszczyk, żona Zofia, wnuk Michał, 
Józef Bacmaga, żona Hermenegilda (Bog) 

 2/+Kazimierz Marzec, 4 rocznica 
 3/+Franciszek Smołka, żona Irena 

 Niedziela – 04.01.2015r.  

7.oo +Grażyna Serszyńska (Got) 
8.3o +Katarzyna Zawadzka, mąż Jan (Rasz) 
10.oo +Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna (Got) 
11.3o 1/+Leokadia Podleśny, 12 rocznica (Bog) 
 2/W intencji rocznego dziecka Ksawer Broja, z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
16.oo 1/+Janina Kania, 20 rocznica 
 2/+Aleksander Grzybek (Bog) 
20.3o  

 Poniedziałek – 05.01.2015r.  

7.oo  
17.oo 1/+Alfred Kuczera, 3 rocznica (Bog) 
 2/+Czesław Maciończyk, ojciec Jan (Bog) 

 Wtorek – 06.01.2014r.                     UROCZYSTOŚĆ 
                                                     OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo Za parafian 
8.3o +Alfred Piontek, Marian Pawlas, Zofia i Józef 

Lubszczyk (Bog) 
10.oo +Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma (Bog) 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Leonarda Potysza z Boguszowic, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci z 
rodzinami. TD. 

16.oo +Kazimierz Błoch, rodzice, Albert Bernacki, żona 
Marta (Bog) 

20.3o  

 Środa – 07.01.2015r. 

7.oo +Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
17.oo 1/+Józef Karpiel, 1 rocznica 
 2/+Maria Sojka, 6 rocznica, mąż Alfons, rodzice 

(Got) 

 Czwartek – 08.01.2015r.  

7.oo 1/+ks. Józef Zuber 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Józefa Janickiego, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. TD 

 3/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i 
zakonne  - Raszowiec 

17.oo 1/+Elżbieta Hyła, 1 rocznica, mąż Nikodem 
 2/+Janina Krupa (Bog) 

 Piątek – 09.01.2014r. 

7.oo +Stefan Pawela, rodzice z obu stron, Alojzy Gąsior – 
na pamiątkę urodzin (Bog) 

17.oo 1/+Emil Klaja, 17 rocznica (Bog) 
 2/+Bolesław Szymura (Got) 
 3/+Wiesław Kazana, rodzice Franciszek i Helena, 

Michał i Rozalia (Bog) 

 Sobota – 10.01.2015r.  

7.oo  
17.oo 1/+Albert Zimończyk, 40 rocznica (Bog) 
 2/+Bolesław Witala (Bog) 
 3/+Roman Rduch, 2 rocznica (Got) 

 Niedziela – 11.01.2015r.               ŚWIĘTO CHRZTU 
                                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo  
8.3o 1/+Alojzy Kula, 35 rocznica, rodzice z obu stron, syn 

Henryk (Got) 
 2/+Eryk Szymik, rodziców z obu stron (Rasz) 
10.oo +Jadwiga i Roman Muras, rodziców (Rasz) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Tomasza 

Hulim z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. 

16.oo +Marta i Irena Dziurok (Bog) 
20.3o  

 Poniedziałek – 12.01.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Anna Bakaj, 1 rocznica 
 2/+Zofia Pierchała, Regina Merkel (Bog) 

 Wtorek – 13.01.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, 2 synów 

Szymon i Alojzy, Józef Herman 



serce ewangelii 27 

 2/+Elżbieta Żadka, mąż Franciszek, rodziców z obu 
stron 

 Środa – 14.01.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska 
 2/+Genowefa Buchalik, rodzice Antoni i Maria, 

Józef Buchalik (Got) 

 Czwartek – 15.01.2015r.  

7.oo +Roman Ciemięga, żona Stefania, córka Urszula, 
rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Alfred Torbicki, Eugeniusz Kostek, syn Czesław 
(Bog) 

 2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 
mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog) 

 Piątek – 16.01.2015r. 

7.oo +Za zmarłych członków Różańca w ubiegłym rok 
17.oo 1/+Stanisław Groborz, 1 rocznica 
 2/+Piotr Nowak, 8 rocznica, rodzice (Rasz) 
 3/+Kazimierz Benisz (Got) 

 Sobota – 17.01.2015r.  

7.oo +Elżbieta Kowalska, Genowefa Kowalska, mąż Hen-
ryk, Amalia Kozik, Anna Klepek, Józef Baron 

15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 
Krystyny i Jana Szweter, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Hanny 
Remiarz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. 

 2/+Zofia i Antoni Juraszczyk, Józef Remiarz 
 3/+Salomea i Eryk Konsek (Bog) 

 Niedziela – 18.01.2015r.  

7.oo +Leon Szopa, 3 rocznica  
8.3o +Mirosław Maciończyk – na pamiątkę urodzin, 

dziadków, Krystyna Burda (Bog) 
10.oo  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Heleny Dawia, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. TD 

14.15 Chrzty i roczki: Jan Marzec, Elżbieta Chlipała, Julia 
Kania, Elena Strusz 

16.oo 1/+Józef Blaut, 1 rocznica (Got) 
 2/+Paweł Blaut, żona Joanna, 5 synów, zięć Teodor, 

3 synowe 
20.3o  

 Poniedziałek – 19.01.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf (Got) 
 2/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, żona Moni-

ka (Bog) 

 Wtorek – 20.01.2015r. 

7.oo +Agnieszka i Antoni Piotrowski 
17.oo 1/+Andrzej Kaczmarczyk, 1 rocznica 
 2/+Jan Korduła, 1 rocznica 

 Środa – 21.01.2015r. 

7.oo +Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 

17.oo 1/+Dorota Jurczyk, mąż Walenty (Got) 
 2/+Stanisław Konsek, rodzice Augustyn i Monika 

 Czwartek – 22.01.2015r.  

7.oo 1/+Maria Kuczera 
 2/+Reinhold Kajzerek (Bog) 
17.oo 1/+Józef Frelich, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 

(Bog) 

 Piątek – 23.01.2015r. 

7.oo +Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, wnuk, dziadków, pokrewieństwo, Rajmund 
Podleśny, Roman Podleśny, Marta żona, 3 zięciów, 
dziadkowie 

17.oo 1/+Maria Wielgocka, mąż Józef (Bog) 
 2/+Aniela Pomykoł, 9 rocznica, mąż Bolesław, Maria 

Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, mąż Alfred 
 3/+Weronika i Jerzy Reginek 

 Sobota – 24.01.2015r.  

7.oo +Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Bronisła-

wa Szmidta, z podz. za otrzymane łaski z prośba o 
dalsze.TD 

17.oo 1/+Joachim Procek, 4 rocznica (Got) 
 2/+Edeltrauda Gorol, 11 rocznica, mąż Henryk, ro-

dzice, Marta i Emil Karwot (Got) 
 3/+Sonia Trybuś, 28 rocznica, dziadkowie Alfred 

Konsek i Edward Trybuś (Bog) 

 Niedziela – 25.01.2015r. 

7.oo +Łucja Zieleźny, mąż Jerzy, rodziców z obu stron 
(Got) 

8.3o +Irena Szulik, 2 roczn. 
10.oo  
11.3o  
16.oo 1/+Alojzy Maroszek (Bog) 
 2/+Piotr Smyczek, żona Maria 
20.3o   
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Julia Byszkiewicz, Karol Czarnota, Amelia Gorol, Franci-
szek Hałacz, Paulina Syrek, Maria Kużniarska, Natalia Ma-
tuszczyk, Małgorzata Ociepka, Amelia Skoczylas, Wanda 
Wesołowska, Jacob Konieczny, Wiktor Cichy, Zofia Żak, 
Szymon Tatarek, Antoni Zimnol, Maja Frydecka, Olaf Dy-
szlewski, Jan Śmiatek, Maja Popiołek, Weronika Bąk, Lena 
Kula, Franciszek Migas, Milena Duczmal, Julia Niemyjska, 
Dawid Juraszczyk, Julian Dzikowski 
 

Śluby: 

Gorol Karol – Dziwoki Zofia 
Toczek Grzegorz – Filipkowska Katarzyna 
Malinowski Jarosław – Król Aleksandra 
Walasik Robert – Pikus-Walasik Paulina 
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Matras Rafał – Doll Żaneta 
Gruszka Dawid – Jaworska Agata 
Kusz Kamil – Mokry Elżbieta 

Pogrzeby: 

Kłapczyk Bertold  01.01.1927  -  16.09.2014 
Romański Sebastian  14.08.1987  -  26.09.2014 
Zimończyk Eugenia  16.03.1948  -  03.10.2014 
Brzęczek Marian  30.11.1947  -  06.10.2014 
Kuśka Stanisław  10.11.1927  -  09.10.2014 
Niebrzydowski Jan  02.01.1928  -  12.10.2014 
Rybacki Mieczysław  16.03.1956  -  22.10.2014 
Dudek Andrzej  06.11.1959  -  25.10.2014 
Rajzer Ryszard  04.07.1948  -  28.10.2014 
Tudzież Waldemar  05.10.1956  -  30.10.2014 
Fojt Henryk   17.11.1955  -  30.10.2014 
Szulik Marta   21.03.1927  -  05.11.2014 
Zawada Anna   15.03.1937  -  06.11.2014 
Łepek Stanisław  26.10.1950  -  07.11.2014 
Jurczyk Jerzy   10.06.1938  -  11.11.2014 
Smaza Mieczysław  10.12.1954  -  13.11.2014   
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

 

Listopad 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu 
samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony 
braci. 
-) Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i 
zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formato-
rów. 
 
Grudzień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły 
pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 
-) Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom 
cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami. 
 
Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji 
religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w 
promowaniu pokoju. 
-) Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu 
konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość 
płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się 
posługiwaniu ubogim. 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

Protokoły przedślubne 

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

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

techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 25 stycznia 2015 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze styczniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 16 stycznia 2015 r. 

 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Spotkanie dekanalne 
kapłanów 

W czwartek 9 października miało miejsce  w 
naszej parafii comiesięczne spotkanie forma-
cyjne kapłanów dekanatu boguszowickiego. 
Konferencję podczas spotkania wygłosił ojciec 
duchowny kapłanów naszego dekanatu ks. 
Florian Ludziarczyk emerytowany proboszcz 
parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Pawłowi-
cach Śląskich. Po modlitwie w kościele kapła-
ni spotkali się przy stole w Domu Parafialnym. 

Pielgrzymka Straży 
Honorowej NSPJ 

27 września Straż Honorowa NSPJ 
wraz z ks. Krzysztofem Mikiciukiem 
udała się na pielgrzymkę do kościoła 
p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w 
Ustroniu Zawodziu. 
 

— czytaj str. 15-16  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
.  
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Przed Nami  
Małżeństwo 

 
W listopadzie mija rok jak w naszej 
parafii rozpoczęły się  nowoczesne 
kursy dla narzeczonych – nauki 
przedślubne - Przed Nami Małżeń-
stwo.  Projekt Przed Nami Małżeń-
stwo działa w ramach Duszpasterstwa 
Rodzin Archidiecezji Katowickiej.  
  

— czytaj str. 12 
 

Grupa Pielgrzym  
w Częstochowie 

8 września człon-
kowie „Grupy Piel-
grzym” udali się na 
ostatnią w tym 
roku formacyjnym 
pielgrzymkę na 
Jasną Górę do 
Częstochowy.   

— czytaj str. 13 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oaza na koncercie  
zespołu New Life’m 

31 października członkowie Ruchu Światło-
Życie z naszej parafii wraz z ks. Markiem, 
udali się na koncert zespołu New Life’m do 
Mysłowic-Brzęczkowic.   

— czytaj str. 16 
 

 

 

.  

 

 

 
.  
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Dzieci Maryi w Dream 
Parku w Ochabach 

W sobotę 11 października Grupa Dzieci 
Maryi wraz z animatorkami i ks. Krzyszto-
fem udała się na wycieczkę do Dream Par-
ku w Ochabach.  

Dekanalny Turniej Ministrantów 
15 listopada nasi ministranci wzięli udział w dekanalnym 
turnieju w piłce nożnej, który odbył się w Świerklanach. 
Rozgrywki odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponad gimnazjal-
na. Najlepiej spisali się nasi najmłodsi ministranci, którzy 
zajęli I miejsce i będą reprezentować nasz dekanat w dal-
szych rozgrywkach.                                     — czytaj str. 6 

Jesienne przedszkolne 
atrakcje 

 
O tym, co słychać u przedszkolaków  
z Boguszowic podczas pięknej tegorocznej 
jesieni G  

— czytaj str. 19 - 20  

 
.  

 
.  

 
„Groszki” na parafialnym cmentarzu 

.  

 
 

 
. 

 
Prace zgłoszone na konkurs „Warzywne cudaczki” 
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Spotkanie  
z seniorami 

2 października Rada Dzielnicy Go-
tartowice zorganizowała spotkanie z 
Seniorami i Jubileuszowymi Parami 
Małżeńskimi 

 

 

 

Z kącika  
gospodarczego 

 
Rozpoczęto prace na Starej Farze, 
polegające na wzmocnieniu funda-
mentów, wykonaniu izolacji i opaski 
betonowej  

— czytaj str. 5 - 7 
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