
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XXII + STYCZEŃ – LUTY 2013 + NR 201 

„Ilekro ć mam mo żność udać się w góry i podziwia ć górskie krajobrazy,               Fot. ks. K. Błotko 
 dziękuję Bogu za majestat i pi ękno stworzonego świata.”     

Jan Paweł II 
          

  Podsumowanie              Tragedia             II Synod Archidiecezji 
   Starego Roku           górnośląska     Katowickiej 
                               
        
                     
 

Tradycyjne s łowo ks. Pr o-
boszcza na zako ńczenie 
Starego Roku oraz statysty-
ka parafialna za 2012 r. 
 
    — czytaj str. 7-9, 17 
 

O powołaniu Parafialnego Zesp ołu 
Synodalnego, jako podstawo wego 
ciała konsultacyjnego II Synodu 
Archidiecezji Katowickiej oraz je go 
zadaniach   
             — czytaj str. 27 

W dzisiejsz ą niedziel ę przypada Dzie ń 
Pamięci o Tragedii Górno śląskiej  1945 
Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach  
aktów terroru wobec Ślązaków , które 
miały miejsce po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Śląsk w 1945 r.  
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Podsumowanie 
nabożeństw  
różańcowych 

 
W związku z przeżywanym Ro-

kiem Wiary ubiegłoroczne nabożeń-
stwa różańcowe stanowiły szczegól-
ne wezwanie do modlitwy o wiarę. W 
tę modlitwę włączyły się również 
dzieci naszej parafii. 

 — czytaj str. 15 
 
 

 

Święto  
Niepodległości 

 
W Święto Niepodległości przypadają-
ce w 2012 r. w niedzielę modliliśmy 
się podczas Mszy św. o godz. 10.oo 
w intencji Ojczyzny. Mszę św. z ks. 
Proboszczem koncelebrował ks. Piotr 
Oleś. 

 
 

Wspomnienie  
św. Tarsycjusza – patrona 

ministrantów 
 

24 listopada podczas uroczystej Mszy św. o godz. 
17.oo nasza wspólnota ministrancka wraz z opieku-
nem ks. Markiem i rodzicami obchodziła patronalne 
wspomnienie św. Tarsycjusza. 
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Podczas uroczystości do grona 
wspólnoty włączono trzech no-
wych  ministrantów, a dwóch 
otrzymało alby. Po Mszy św. 
ministranci wraz z rodzicami 
udali się do pobliskiej szkoły w 
Boguszowicach, aby tam dalej 
świętować. 

 

 

 

 
Chór „Cor Jezu” - 

wspomnienie  
św. Cecylii  

 
W sobotę 24 listopada nasz parafialny 
chór „Cor Jezu” obchodził patronalne 
wspomnienie św. Cecylii. 

 

 
Ruch Rodzin Szensztackich 

 
1 grudnia 2012 r. w naszej parafii odbył się adwentowy dzień 
skupienia Ruchu Rodzin Szensztackich, które zgromadziło 
członków ruchu z Radlina, Suszca, Rydułtów  
i okolicznych parafii. 

— czytaj str. 19  
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Msza św. transmitowana 
w I programie PR 

 
Z okazji wspomnienia św. Barbary, w niedzielę  
2 grudnia uroczystą Mszę św. transmitowaną  
o godz. 9.oo przez I program Polskiego Radia 
odprawił w intencji górników ks. biskup Józef 
Kupny. 

 
 

 
 

Barbórka 2012 
 
Okres święta patronalnego św. Barbary to czas 
radosnych spotkań braci górniczej na uroczystych 
akademiach. Spotkania te są okazją do przyzna-
wania pracownikom kopalni zasłużonych gratyfi-
kacji w postaci nadań stopni górniczych, odznak 
czy wręczenia honorowych szpad górniczych. 
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We wtorek 4 grudnia górnicy wraz ze swoimi ro-
dzinami tłumnie zgromadzili się na Mszy św.  
o godz. 9.oo sprawowanej w ich intencji przez ks. 
Proboszcza. 
 

 

Mikołaj 2012 
 
6 grudnia po porannej Mszy św. roratniej odwie-
dził nas św. Mikołaj, biskup Miry. 
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Święto patronalne  
Dzieci Maryi 

Tradycyjnie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP wspólnota Dzieci Maryi obchodziła swoje patronalne 
święto. Dzieci włożyły swój wkład w przygotowanie liturgii 
Mszy św. o godz. 17.oo, przyjęły Cudowne Medaliki poświę-

cone przez ks. Marka zawierzając się 
Matce Bożej. Po Eucharystii dzieci wraz 
z rodzicami spotkały się na probostwie 
na uroczystej agapie. 
 

 
Roraty 2012 

 
Święci, którzy poszli za światłem, byli 
bohaterami ubiegłorocznych spotkań 
roratnich, które stanowiły przygotowanie 
do Świąt Bożego Narodzenia. 

— czytaj str. 16  
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W wieczór sylwestrowy podczas uroczy-
stej Eucharystii poł ączonej z nabo żeństwem 
ekspiacyjno-dzi ękczynnym podzi ękowali śmy 
Bogu za miniony rok proszą c o błogosławie ń-
stwo Bo że na to, co nas czeka w roku 2013. 
Zgodnie z tradycj ą pragn ę w formie pisemnej 
wyrazi ć równie ż podzi ękowanie wobec wspól-
noty parafialnej i poszczególnych osób oraz 
przypomnie ć sobie i innym, co udało nam si ę 
zrealizowa ć w roku 2012. 

Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim 
wiernym za tworzenie naszej wspólnoty parafialnej 
przez modlitwę, ofiarowane Msze św., uczestnictwo  
w  sakramentach św. czy też formację w małych gru-
pach na terenie  parafii. Jak co roku szczególne po-
dziękowanie należy się wszystkim liderom i anima-
torom grup formacyjnych , którzy często z wielką 
gorliwością pomagają kapłanom w budowaniu i pod-
trzymaniu małych wspólnot wewnątrzparafialnych. 

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim nowo za-
wartym małżeństwom w liczbie 64 - to jest o 17 wię-
cej niż w roku ubiegłym. Mamy za sobą nie tylko wie-
le uroczystości radosnych, ale również sporo po-
grzebów. W 2012 roku aż 109 razy odprowadzaliśmy 
na cmentarz naszych zmarłych. Często w klimacie 
wzajemnego pocieszenia, przez liczny udział w uro-
czystościach pogrzebowych wspólnie przeżywaliśmy 
smutek i ból rozstania. Średnia wieku życia tych, co 
odeszli wynosi w minionym roku ok.73 lata (dla ko-
biet ok. 75, dla mężczyzn ok 71). Stanowi to pod-
stawę refleksji nad ludzkim życiem i przemijaniem.  

Znowu powtórzę, że stać nas na poświęcenie  
i ofiarność wobec ludzi chorych i w podeszłym wieku, 
których również nie brakuje w naszej parafii. Przy tej 
okazji pragnę podziękować naszym świeckim szafa-
rzom Sakramentu Eucharystii panom: Antoniemu 
Dronszczykowi, który w minionym roku blisko 250 
razy podawał Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
chorym w ich domach. Dziękujemy również panu Jó-
zefowi Janickiemu, Leszkowi Kukułce oraz Tade-
uszowi Janydze naszym bardzo przydatnym szafa-
rzom świeckim. Jako kapłani z Najświętszym Sakra-
mentem próg naszych chorych parafian przekraczali-
śmy w minionym roku 923 razy.  

Odpowiedzią na fakt odejścia do Domu Ojca na-
szych bliskich zmarłych było przyjęcie do grona 
chrześcijan w boguszowickiej parafii aż 124 nowo 
ochrzczonych dzieci. Pragniemy wyrazić wdzięczność 
przede wszystkim naszym kapłanom: księdzu Marci-
nowi Ditrichowi, którego w minionym roku poże-

gnaliśmy na rzecz katowickiej Parafii Mariackiej   
oraz księdzu Wojciechowi Kamczykowi i obecnemu 
wśród nas od września ubiegłego roku księdzu neo-
prezbiterowi Markowi Siedlaczkowi.  

Słowo wdzięczności kieruję pod adresem naszych 
kościelnych: Bernarda, Józefa i Piotra Mandrysza, 
który również wspomaga naszą działalność charyta-
tywną od strony administracyjnej. Podziękowanie 
składamy wobec pań Kornelii i Aurelii  z kancelarii 
parafialnej, naszej organistki pani Mirosławy i orga-
nisty pana Marcina, pana Stanisława Przeliorza  
z chórem „Cor Jesu” oraz naczelnego redaktora „Serca 
Ewangelii” - pana Lucjana Rugora. Bóg zapłać pa-
nom będącym blisko naszych codziennych spraw 
technicznych i gospodarczych: Torbickiemu, Kal-
kowskiemu od naszego zegara, a także panu Pie-
choczkowi. Dzięki składamy panu Jankowi Zimoń-
czykowi za każdą pomoc i zainteresowanie życiem 
naszej parafii. Dziękujemy organizatorom imprez para-
fialnych w szczególności rodzinom: Gorol, Szutka, 
Liszka, Kaczmarczyk z naszymi harcerzami. 

Panu Dziurokowi za wieloletnią troskę o nasz 
plakat ewangelizacyjny przy kościele. Podziękowanie 
należy się również naszym grabarzom z rodziny Gą-
sior oraz za bardzo dobrą i spokojną współpracę  
z parafią i proboszczem rodzinie Wałach. Dzięku-
jemy panu mgr inż. Józefowi Joszce prowadzącemu 
nasze księgi obiektów i panu inż. Franciszkowi Ru-
binowi, który przeprowadza przeglądy na naszych 
obiektach parafialnych i nadzoruję w sposób bardzo 
rzetelny przebieg remontu zewnętrznej elewacji Ko-
ścioła. Bóg zapłać rodzinom Kosmala, Lempart, Mu-
ra z Raszowca, Mura z ul. Buchalików z Gotar-
towic oraz państwu Mura z ul. Gronowej za życz-
liwe i ofiarne wsparcie naszych poczynań gospodar-
czych. Szczególne słowo podziękowania należy się 
już tradycyjnie panu Hubertowi Figasowi za żywe 
zainteresowanie problemami technicznymi na na-
szych obiektach. Współpracowali z panem Figasem 
między innymi panowie: Damian i Piotr Zającowie, 
Jan Zimnol, Kazimierz Kuczera, Marcin Kuczera  
oraz Jan i Adam Śmiatkowie. Panu Januszowi Ga-
wendzie dziękuję za szybką pomoc w sytuacjach awa-
ryjnych i niecierpiących zwłoki. Również firmom pana 
Koziołka i pana Korduły.  

Dziękuję panu Rugorowi z Gotartowic i panu 
Gojnemu za bezinteresowną posługę w sprawach 
transportu charytatywnego oraz panu Tomkowi Bu-
chalikowi za transport węgla do naszych obiektów. 

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2012 Roku 



serce ewangelii 8 

Dziękuję pani Basi i pani Jance sprzątającym 
kościół, pani Bernadecie od kwiatów i dekoracji ko-
ścielnych, sprzątającym obejście państwu Kuczerom 
i panu Leszkowi Gembalczykowi,  

Chociaż jak wiemy nasze probostwo funkcjonuje 
bez tzw. gospodyni dziękujemy paniom Gieni Kocjan 
i Bogumile Mandrysz za przygotowanie posiłków  
i prowadzenie kuchni farskiej. Pani Zosi i pani Otylii 
za utrzymanie czystości w Domu Parafialnym i na 
probostwie.  

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim grupom za-
angażowanym w życie naszej wspólnoty parafialnej, 
do których należą: Ministranci, Dzieci Maryi, Oaza 
młodzieżowa, Domowy Kościół czyli Oaza Rodzin, 
Grupa Biblijna, Ekipy „Notre-Dames”, Ruch Ro-
dzin Szensztackich, Arcybractwo Straży Honoro-
wej NSPJ, Świecka Rodzina Franciszkańska, Żywy 
Różaniec, Apostolat Maryjny, osoby wspierające 
modlitwą i ofiarą składaną do skarbonki „Radio 
Maryja” i „Telewizj ę Trwam”, Akcja Katolicka, 
Grupa Pielgrzym, Grupa AA, Redakcja „Serca 
Ewangelii”, Schola dziecięca z panią Lucyną Kwia-
toń – Skurą, Grupa Dekoracyjna, Duszpasterska 
Rada Parafialna oraz Zespół Charytatywny. Pa-
niom z Zespołu Charytatywnego na czele z panią 
Korneli ą Mokry  należy się szczególne słowo 
wdzięczności za całoroczną, pełną poświecenia dzia-
łalność, organizację kolonii charytatywnych i mini-
stranckich oraz za sprzedaż przedświąteczną tego 
wszystkiego co wspiera nasz budżet charytatywny.  
I tym razem nie może zabraknąć słów wdzięczności 
wobec znanych nam już dobrze  tzw. sponsorów na-
szych dzieł charytatywnych w postaci rodzin: Po-
trawa, Król, Dronszczyk, Pierchała, Mura z Gotar-
towic, Nalepa i Kristof z Boguszowic Osiedla. Dzię-
kujemy również panom Krzysztofowi Kempnemu 
oraz Andrzejowi Kaczyńskiemu za pomoc w zorga-
nizowaniu tegorocznych paczek świątecznych dla na-
szych chorych.  

Dziękuję  osobom, które pomagają nam lepiej 
przygotować młodzież do sakramentu bierzmowa-
nia, a w przyszłości również małżeństwa. Bóg zapłać 
naszym katechetkom, środowiskom szkolnym, na-
uczycielom na czele z dyrektorami naszych placó-
wek oświatowych. Szczególne słowo podziękowania 
kieruję pod adresem naszej  pani Dyrektor Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 6 – Teresy Uchyła za 
dobre relacje sąsiedzkie i współpracę w różnych dzie-
dzinach.  

Ciągle istnieje potrzeba modlitwy o nowe powo-
łania do życia kapłańskiego i zakonnego. Bogu pole-
camy w szczególny sposób naszego kandydata do ka-
płaństwa we wspólnocie Salezjańskiej będącego na 
półmetku swojej formacji do święceń – Łukasza Tor-
bickiego z Gotartowic. U Sióstr Elżbietanek Cieszyń-
skich modli się za nas siostra Vianneya – najmłodsza 
żeńska latorośl zakonna czyli  nasza Ania Eckert. 

Młodzieży duchownej życzymy wytrwałości i radości 
z tego, co podjęli. Niech Bóg ma ich w swojej opiece.       

Tradycyjnie w ramach podsumowania po-
przedniego roku kalendarzowego wymieniamy  
w punktach nasze inwestycje i przedsięwzięcia: 
 
I. Kościół: 
a/ wyłonienie nowej firmy i przygotowanie dokumen-
tacji pod dalszy remont  zewnętrznej powierzchni na-
szej świątyni od strony północnej, wschodniej i połu-
dniowej (pan Ru-
bin i pan Kaczyń-
ski), 
b/ zabezpieczenie 
nowymi opaskami 
betonowych kul na 
murach świątyni 
(pan Gawenda),  
c/ naprawa silnika 
dzwonów kościel-
nych, 
d/ wymiana zawo-
rów w kotłowni 
kościelnej, 
e/ naprawa uszko-
dzenia tynku w 
prezbiterium świą-
tyni. 
II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny) 
a/ pomalowanie mieszkania ks. Marka, mieszkania 
proboszcza, głównych pomieszczeń i holu na probo-
stwie, 
b/ oczyszczenie szamba oraz drobne naprawy, prze-
glądy i usuwanie usterek na obiekcie ( pan Gawenda). 
III. Stare probostwo i stary dom parafialny 
a/ poszerzenie i wybrukowanie terenu parkingowego  
(pan Koziołek),  
b/ oczyszczenie wysokiego drzewostanu zagrażającego 
ludziom oraz naszym obiektom parafialnym (firma 
specjalistyczna), 
c/ drobne naprawy i usuwanie usterek dachowych  
(pan Korduła). 
IV. Inne 
a/ instalacja  nowej bramy cmentarnej oraz nowej da-
chówki. Całościowy  remont wejścia na cmentarz  
z udziałem pana Figasa, Janka Zimnola i Marcina Ku-
czery, 
b/ zainstalowanie dwóch nowych tablic ogłoszeń na 
bramach cmentarnych (pan Wałach Krystian z udzia-
łem pana Huberta), 
c/ dalsza redukcja koron drzewnych na cmentarzu i na 
parkingu kościelnym (firma specjalistyczna), 
d/ końcowe podłączenie pod kanalizację Kościoła (ko-
parka – pan Szulik Andrzej) oraz Domu Pogrzebo-
wego (koparka – pan Koziołek). Praca fizyczna – Hu-
bert Figas, Damian Zając, Marcin Kuczera.  

 
Naprawa tynku w prezbiterium 
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e/ Przypomnę, że parafia wyraziła przed rokiem 
prośbę wobec odpowiednich władz miejskich doty-
czącą przebudowy mostu i remontu drogi wyjaz-
dowej, która należy do administracji miejskiej – 
chodzi o teren za Kaplicą Pogrzebową i boiskiem 
szkolnym w kierunku ulicy Małachowskiego. W tej 
materii nie uczyniono żadnych konkretnych dzia-
łań. Zagrożenie bezpieczeństwa i dyskomfort wjaz-
du i wyjazdu z parkingów przykościelnych, które 
służą całej naszej społeczności - pozostaje nadal 
tematem otwartym. Żyjemy nadzieją, że dojdzie do 
rozwiązania kwestii mostka i remontu uliczki wy-
jazdowej. 

Z serca dziękuj ę naszym wiernym za każdy 
rodzaj ofiary i wsparcia dla podejmowanych re-
montów i utrzymania naszych pięciu parafialnych 
obiektów na czele z naszą piękną boguszowicką 
świątynią. Dziękuję również wszystkim, którzy brali 
udział w wyborach do naszej odnowionej Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej. Po ustanowieniu powyższego  

organu nie brakuje również osób wyrażających goto-
wość zaangażowania w Synod Archidiecezji Katowic-
kiej. Z żalem pożegnaliśmy 4. stycznia 2013 r. ostat-
niego zmarłego w ubiegłym roku kalendarzowym pa-
rafianina, osobę szczególnie wpisaną w życie naszej 
wspólnoty śp. Alojzego Nikela. Jesteśmy Mu 
wdzięczni za reprezentowanie przez długie lata naszej 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Za wypowiedziane 
dobre słowa w naszej świątyni i za każde działanie na 
rzecz naszej parafii. Niech Bóg ogarnie Go swoim 
miłosierdziem.  

Kończąc to podsumowanie roku 2012 dziękuj ę 
Bogu i ludziom za wszystko, przepraszam za wszel-
kie zaniedbania i błogosławię na to, co jest przed 
nami.  
 
                      Ks. Błotko Krzysztof – proboszcz 
 
 

(Z kącika duchowego proboszcza) 
Uczestnicy Rekolekcji 

ewangelizacyjnych dotkni ęci 
problemem alkoholowym 
pozostawiaj ą nam świadec-
two, które równie ż w tym 
numerze „Serca” mo żemy 
przeczyta ć. 

*** 
Jestem grzeszny - On mi prze-

bacza. 
Od kiedy zaczął mną rządzić al-

kohol, moje życie było jednym wiel-
kim koszmarem. Straciłem to, co naj-
bardziej kochałem: żonę, dzieci. W 
rodzinie jestem „czarną owcą”, ledwie 
tolerowaną. Przestałem uczęszczać do 
kościoła, nie modliłem się, choć kil-
kakrotnie zwracałem się do Pana, aby 
przerwał tę gehennę. Miewałem różne 
okresy: chciałem pojednać się z Bo-
giem, (...) żal ściskał serce, łzy ciekły 
po policzkach, a mimo to nie zerwa-
łem z alkoholem. (...) To, że teraz tu 
się znalazłem, jest zasługą moich 
rodziców - ja dałem za wygraną. Wy-
dawało mi się, że jestem przypadkiem 
beznadziejnym, nie wartym zachodu, 
po prostu straceńcem bez celu w ży-
ciu, przynoszącym jedynie wstyd 
rodzinie. 

Rekolekcje były dla mnie mi-
łym i bardzo doniosłym przeżyciem. 

Uczestniczyłem w nich po raz pierw-
szy w życiu; były dla mnie pomo-
stem do budowy nowego życia  
i pojednania z Bogiem. Wyspowia-
dałem się po raz pierwszy po ośmiu 
latach i przyjąłem Komunię św. Jed-
nocześnie żałuję, że doprowadziłem 
się do takiego upadku. (...)  

Stanisław, listopad 1997 

*** 
(...) Zrozumiałem, że leczenie 

ciała bez pracy nad duszą niczego mi 
nie da. Po dwudziestu trzech latach 
przystąpiłem do spowiedzi i Komunii 
świętej. Po trzydziestu pięciu latach, 
tu, w Gorzycach, przeżyłem radość 
rekolekcji. Jako prawie pięćdziesię-
ciolatek odkryłem na nowo, jakim 
wielkim szczęściem jest kontakt  
z Bogiem. (...) 

Listopad 1997 

*** 
(...) Pierwszy kontakt z alkoho-

lem miałem w siedemnastym roku 
życia. Większość mojego życia i mo-
ich młodych lat przepiłem. Moim 
głównym celem był alkohol. Gdy 
przepiłem swoją wypłatę, byłem w 
stanie zrobić wszystko, żeby się tylko 
napić. Kiedyś zabrałem mamie pie-
niądze, które miała z utargu, i posze-

dłem pić. Pożyczałem od innych, 
czasami nawet nie oddając. Raz w 
życiu zdarzyło mi się zabrać pewnej 
kobiecie pieniądze - przeznaczyłem je 
na pijaństwo. (...) Mój stosunek do 
Boga było różny, ale nie taki, jaki być 
powinien: wielokrotnie opuszczałem 
Mszę św., do spowiedzi i Komunii 
św. chodziłem tylko od święta i gdy 
musiałem iść, np. na pogrzebie czy 
weselu. (...) 

Tu, w Gorzycach, zacząłem 
uczęszczać na spotkania ewangeliza-
cyjne, co bardzo mi się spodobało  
i bardzo mnie wciągnęło. Czuję się 
teraz bardzo ciepło; od ludzi, z któ-
rymi się tu spotykam i z którymi roz-
mawiam, doznaję wiele życzliwości  
i serdeczności. Rekolekcje były dla 
mnie czymś wyjątkowym. Czułem się 
jak w rodzinie, jakbym znał wszyst-
kich od wielu lat. Uważam, że przez 
rekolekcje bardziej zbliżyłem się do 
Boga i pogłębiłem swoją wiarę. Na-
uczyłem się wielu pięknych piosenek, 
usłyszałem wiele życiorysów i świa-
dectw trzeźwiejących alkoholików, z 
którymi w wielu momentach się 
utożsamiałem. Cieszę się również, 
że byłem w sakramencie pojednania z 
Bogiem i mogłem wyrzucić wszystkie 
moje grzechy z pijaństwa, przez co 
zrzuciłem z siebie ciężar i bagaż bru-

Na odwyku spotkałem Jezusa (6) 
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dów. Myślę, że bez Boga nie ma po 
prostu życia trzeźwego. (...) 

Sławek, wrzesie ń 1996 

*** 
Moje życie przed rekolekcjami 

było pełne niepokoju i złości na 
wszystko i wszystkich, i to z byle 
jakiego powodu. Byłem biedny, a w 
moim sercu była pustka; byłem bied-
ny, ale nie modliłem się, nie od-
mawiałem różańca; może czasem, ale 
bardzo rzadko, się modliłem. To tylko 
wtedy, kiedy było mi źle; modlitwa ta 
polegała tylko na proszeniu Boga, 
żeby mi pomógł, a ja nie robiłem nic, 
tylko czekałem, kiedy coś samo za-
cznie się dziać. 

Rekolekcje przeżyłem radośnie, 
bo wzbogaciłem się poprzez pojed-
nanie z Bogiem. Przez to pojednanie 
z Nim odzyskałem wiarę i nadzieję, 
że każdy nowy dzień będzie dla 
mnie lepszy niż miniony. W czasie 
trwania rekolekcji Bóg dodał mi siły  
i odwagi. To pozwoliło mi i skłoniło 
mnie do uczciwości i szczerości wo-
bec Niego, siebie i innych. Bogu je-
stem dzisiaj wdzięczny za to, że dał 
mi tyle odwagi, że mogłem szczerze 
się wyspowiadać, wyznając swoje 
okrutne grzechy, których się kiedyś 
tak bardzo wstydziłem. Od dnia spo-
wiedzi zacząłem odmawiać różaniec  
i modlić się do Boga, z tą różnicą że 
teraz w modlitwach więcej Mu dzię-
kuję, a mniej proszę, bo i tak mi dużo 
daje, chociaż o to nie proszę. Dowo-
dem tego jest to, że żyję i mogę Mu 
służyć. (...) 

Marek, stycze ń 1996 

*** 
Moje życie przed przyjazdem do 

Ośrodka było jak koszmar, szczegól-
nie ostatnie trzy lata. Te lata zamie-
niły moje życie w piekło, które sam 
sobie zgotowałem. Przez cały ten czas 
byłem w ciągu alkoholowym. (...) 
Wszedłem w konflikt z prawem za 
ciężkie uszkodzenie ciała, wyrządzi-
łem krzywdę swojej rodzinie, lu-
dziom, których bardzo kocham. W 
chwilach, gdy trzeźwiałem, nienawi-
dziłem sam siebie. Wtedy to przy-
chodziły mi myśli samobójcze; raz już 
miałem zrobiony stryczek, założyłem 
na szyję i przykryłem koszulą. Wy-
szedłem z domu, aby znaleźć odpo-
wiednie miejsce, ale po drodze spo-
tkałem córkę, której przepadły dwie 

godziny w szkole. Zawróciła mnie do 
domu, rozładowała depresję, w jakiej 
byłem. Do dziś nie wie, że uratowała 
mi życie. (...) 

Rekolekcje przeżyłem w bardzo 
specyficzny sposób. My ślałem, że 
nigdy się nie odważę wyspowiadać 
po dwudziestu paru latach; nie 
wiedziałem jak się zachować w 
spowiedzi. Do kościoła chodziłem 
tylko na uroczystości związane z 
chrztem, komunią, pogrzebem. Nigdy 
nie byłem ani nie widziałem takiej 
formy rekolekcji; bardzo mi się podo-
bało, czułem ciepło, serdeczność i 
miłość Boga. Pijąc alkohol, zapo-
mniałem, że takie uczucia istnieją; 
przez te wszystkie lata utopiłem ciało 
i duszę w alkoholu. 

Rekolekcje wniosły w moje ży-
cie wiarę i nadzieję, że przy pomocy 
Boga uda mi się wyjść z tego bagna, 
w którym się znalazłem. (...) Te cztery 
dni zrobiły wiele zmian w mojej du-
szy. Zacząłem inaczej patrzeć na 
świat, który mnie otacza, spotkałem 
życzliwych mi ludzi, którzy nie patrzą 
na mnie z pogardą ponieważ jestem 
alkoholikiem. Jest mi teraz lżej na 
duszy dzięki księdzu i grupie ludzi 
dobrej woli prowadzących rekolekcje. 
Oni sprawili, że zacząłem ufać i wie-
rzyć w Boga. (...) 

Zygmunt, 1996 

*** 
Mogę powiedzieć, że moje życie 

było wypełnione nie wykorzystanymi 
szansami, wszystko bowiem przy-
chodziło mi z dużą łatwością a tego, 
co miałem, nie potrafiłem docenić. 
(...) 

Uprawiałem sport, grałem w 
piłkę nożną w drugoligowym klubie. 
(...) Byłem wyróżniającym się junio-
rem z szansami na przyszłość, ale 
właśnie w wieku piętnastu lat zainte-
resował mnie alkohol i na zakończe-
nie szkoły podstawowej sięgnąłem po 
niego. Jak się okazało później, był to 
mój pierwszy krok do dna, na którym 
się w tej chwili znalazłem. W szkole 
zawodowej byłem już młodzieńcem 
bardzo nadużywającym alkoholu. (...) 
Alkohol stawał się coraz większym 
moim przyjacielem i zaczynałem mieć 
z tego powodu kłopoty. Postanowiłem 
założyć rodzinę z myślą o ustatkowa-
niu się. Ładna, zgrabna żona, śliczna 
córeczka cieszyły mnie bardzo, ale 
zamiast się ustatkować i być mężem i 
ojcem - coraz więcej piłem. (...) Przez 

swoje picie musiałem pożegnać się ze 
sportem, poszedłem do pracy na dół. 
(...) Zacząłem zaniedbywać rodzinę, 
szukając coraz bardziej alkoholu. 
Żona, dzieci, które przecież bardzo 
kochałem, Bóg, moje życie duchowe, 
marzenia i ideały, które kiedyś mia-
łem, zostały odsunięte na boczny tor. 
Wódka zaczęła królować w moim 
życiu. Alkohol stał się jedynym i naj-
lepszym przyjacielem, który mnie 
rozumie i mi pomaga. Moje życie 
zostało podporządkowane alkoholowi; 
straciłem całkowicie kontrolę nad 
swoim postępowaniem i zachowa-
niem. Alkohol stał się jedynym celem 
w moim życiu. Wszystko, co miałem, 
co kochałem i szanowałem, odrzuci-
łem dla alkoholu. (...) 

Dziś dziękuję Bogu, którego od-
rzuciłem, który był mi niepotrzebny, 
za to, że dał mi szansę, otworzył oczy; 
może w ostatniej chwili wyrwał mnie 
z tej matni, w której się znalazłem; za 
to, że jestem w tutejszym ośrodku 
odwykowym, a tym samym miałem 
okazję przeżyć rekolekcje ewangeli-
zacyjne. Dziękuję za daną mi szansę 
na powrót do realnego życia z Bo-
giem, z rodziną, która chyba tylko 
dzięki Niemu nie odsunęła się ode 
mnie. (...) 

Rekolekcje ewangelizacyjne, 
które przeżyłem, wniosły w moje 
życie dużo nadziei na przyszłe życie, 
daj Boże w trzeźwości, z Bogiem i 
całą rodziną. Rekolekcje dały mi 
wiarę w siebie i siłę tak bardzo mi po-
trzebną, świadomość, że nic nie jest 
stracone, że każde błędy i przewinie-
nia mogą być przebaczone, i wreszcie 
bodaj największe moje przeżycie, 
rekolekcje odbywające się tutaj dały 
mi sposobność pojednania się z Bo-
giem, a tym samym zrzucenia sporego 
ciężaru grzechów, z którym było mi 
ciężko. Dzisiaj mam 31 lat, w tym 16 
lat z alkoholem. (...) W tej chwili 
patrzę w przyszłość z wiarą i nadzieją. 

Marian, kwiecie ń 1996 
 

(Za: Zwierzenia uczestników 
Rekolekcji Ewangelizacyjnych w 
Wojewódzkim Ośrodku Lecznic-
twa Odwykowego w Gorzycach. 
WYBÓR I OPRACOWANIE 
KSIĄDZ PIOTR BRZĄKALIK 
Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1998)
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Kontynuujemy dzisiaj temat o miejscu 
najwa żniejszym, jakim było dla Jana Vianeya 
sławetne Ars, które stało si ę symbolem jego 
kapłaństwa i jego świętości. 

ODNOWIENIE STAREGO KO ŚCIOŁA W ARS 
 

Miło ść Boga i dusz ludzkich przynaglała proboszcza z 
Ars wciąż do nowych kroków. A i sam temperament pobu-
dzał go do czynu: przymusowa bezczynność byłaby dla 
niego próbą nie do zniesienia. Choć w młodym wieku nastą-
pił już u niego upadek sił, spowodowany nadludzkimi umar-
twieniami i choć go dręczyła powrotna gorączka, którą 
przypisywano niezdrowemu klimatowi okolicy la Dombes, 
nie chciał mieć ani jednej godziny wytchnienia. Posługi 
parafialne bardzo niewiele zajmowały mu czasu. 

Ksiądz Vianney zatem wysilał swój umysł, by uczynić 
zadość potrzebie życia czynnego. Wprawdzie ogród jego 
leżał odłogiem, bo z jego polecenia wycięto wszystkie 
drzewa, aby włóczęgom nie dać okazji do kradzieży i obra-
zy Boskiej; plebania, ogołocona stopniowo z mebli na ko-
rzyść ubogich, dawała mu już tylko przytułek na czas krót-
kiego snu nocnego; natomiast młody proboszcz wszystkie 
wolne chwile obracał na przeróbkę zbyt skromnego kościo-
ła. Widzieliśmy już, jak odnowił wielki ołtarz i przemalował 
drewniane taflowanie na prezbiterium; lecz gorliwość jego 
sięgała jeszcze dalej. 

Niespodziany wypadek o mało wszystkiego wniwecz 
nie obrócił. W początku kwietnia 1820 r. otrzymał ksiądz 
Vianney z Kurii Arcybiskupiej w Lyonie nominację na pro-
bostwo w Salles w okolicy Beaujolais, w dekanacie Ville-
franche sur Saone. Miał więc opuścić departament Ain aby 
się przenieść do departamentu Rodanu. 

Władza diecezjalna, poinformowana nie wiadomo 
przez kogo o stanie zdrowia młodego proboszcza, obrała dla 
niego miłe miasteczko Salles, leżące na zboczu zielonych 
pagórków, gdzie miałby możność oddychania łagodniej-
szym powietrzem. Ludność miasteczka, liczebnie wyno-
sząca cokolwiek ponad 300 dusz, była uprzejmą i religijną. 

Chociaż ks. Vianney kochał wioskę Ars, jednak po-
słuszny rozkazowi przełożonych nie wniósł żadnej reklama-
cji i jął gotować się do drogi, ale parafianie, wzruszeni do 
głębi duszy tą wiadomością, postanowili proboszcza swego 
nie puszczać i z jego wiedzą wysłali do Lyonu deputację z 
zarządzającym gminą na czele.  Ars domaga się, aby pozo-
stawiono nadal tegoż proboszcza - oświadczyli. - Skoro tak - 
odrzekł ks. Courbon - może on pozostać tam tak długo, jak 
tylko zechce - i wręczył uradowanym wysłannikom oficjalny 
dokument z odwołaniem nominacji na probostwo w Salles. 
Ksiądz Vianney pozostał więc na swym stanowisku. 

Bóg sam zresztą nie chciał go mieć gdzie indziej, w 
dniu odjazdu bowiem, gdy proboszcz - nominat z Salles 
stanął, wraz z meblami, na brzegu Saony, rzeka wzburzona 
silną wichurą tak rozlała, że przewoźnik podróżnych prze-
wozić nie mógł. - Piękny most wiszący, dzieło Jassans'a, 
wówczas jeszcze nie istniał. - Po dwóch daremnych pró-

bach, meble i biblioteczka powrócić musiały na probostwo 
w Ars. 

Jednakże stanowisko księdza Vianney było bardzo 
niepewne. Jako zwykły kapelan, zdawał się być tam tylko 
przygodnie. Dziedzice z Ars od dawna już zabiegali o przy-
wrócenie temu niewielkiemu środowisku religijnemu nie-
zależności i tytułu parafii. Od roku 1806, na mocy umowy 
zawartej z Franciszkiem Cinier, który wskutek rewolucji stał 
się właścicielem plebanii, ogrodu i sadu, dotychczasowej 
własności proboszczów z Ars, hrabina des Garets, wdowa, 
wzięła plebanię w dzierżawę, w nadziei, iż przywróci ją 
kiedyś do pierwotnego przeznaczenia. 

W niespełna dwa lata później nabyła hrabina na wła-
sność plebanię, wraz z jej przynależnościami, wreszcie 19 
czerwca 1821 roku, już za rządów księdza Vianney, wiceh-
rabia Ars, stawszy się przez śmierć matki właścicielem tych 
dóbr kościelnych, uczynił z nich darowiznę zarządowi ko-
ścioła, przez co umożliwił przemianę kapelanii na parafię. 
Mieszkańcy Ars ze swej strony wnieśli suplikę do króla 
Ludwika XVIII, w której obiecują utrzymywać kapłana 
nawet własnym kosztem, tym chętniej, że obecny kapłan, 
mąż wysokiej cnoty, w parafii swej i w okolicy niezmiernie 
wiele czyni dobrego. 

Przebywający podówczas w Paryżu wicehrabia poparł 
tę prośbę, i chociaż wioska Ars nie liczyła - wymaganych w 
dekrecie z d. 25 sierpnia 1818 r. do utworzenia nowych filii 
- 500 dusz, mimo to, rozkazem królewskim z 20 czerwca 
1821, uznana została za parafię. 

Wszystkie te wypadki, o minimalnym znaczeniu w 
dziejach świata lub Kościoła, lecz brzemienne w następstwa 
dla cichej wioski Ars, wydarzyły się w czasie, gdy ksiądz 
Vianney zajęty był przyozdabianiem swego kościoła. 

W roku 1820 okazała się konieczność wybudowania 
nowej choćby najskromniejszej dzwonnicy. Dotychczasowa 
drewniana dzwonnica, nadwątlona kołysaniem się zbyt 
ciężkiego dzwonu, groziła całkowitą ruiną. Ludzie truchleli 
na myśl, że może runąć kiedyś na groby, na cmentarzu. Na 
usilne prośby proboszcza, mer gminy zarządził w sierpniu 
rozpoczęcie robót. Ksiądz Vianney z zadowoleniem patrzył, 
jak ponad wioską górować poczęła kwadratowa, masywna 
dzwonnica z cegieł. Oświecały ją okna, rozmieszczone pa-
rami i obramowane zgrabnymi kolumienkami w stylu ro-
mańskim. 

Zaledwie ukończono budowę, gdy już i drugi dzwoń, 
nabyty osobiście przez księdza Vianney i ochrzczony imie-
niem dzwonu Różańca Świętego, jął radośnie wtórować 
pierwszemu. Gdy rusztowanie coraz wyżej wznosiło się w 
górę, posuwały się też nieustannie roboty wewnątrz ko-
ścioła. 

Ksiądz Vianney uważał, iż świątynia jest za szczupła, 
wszakże myśl zburzenia jej jeszcze w myślach jego nie 
postała: - tak miło i dobrze jest modlić się w starych ko-
ściołach! A zresztą wybudowanie nowego pociągnęłoby za 
sobą zbyt wielkie koszty. 

Obok kratek, za którymi w owym czasie znajdowało 
się wejście do zakrystii oraz część kościoła pod dzwonnicą, 
stał wprawdzie posąg Najświętszej Panny i ołtarz jej po-

PPPProboszcz  z  AAAArs (23) 



serce ewangelii 12 

święcony, lecz drzewo ołtarza stoczone było przez robactwo 
i zbyt mizerna o mur oparta statua, smutno się przedstawiała 
między czterema świecznikami, z których całkowicie zeszła 
już pozłota. Proboszcz z Ars pragnął uczcić Marię według 
swego serca. Powziął myśl wybudowania najpierw bocznej 
kaplicy, którą by Jej czci poświęcił. 

Roboty postępowały szybko: rozpoczęte w styczniu 
1820 r. już na sierpnia były ukończone. Zarówno nowa 
kaplica z płaskim sklepieniem, z gzymsami i złoceniami, jak 
i statua ozdobiona polichromią, wykonane były przez sztu-
katora i malarza z Villefranche, w guście ówczesnej epoki. 
Ks. Vianney w szczególniejszy sposób przywiązał się do 
tego cichego, na wpół ukrytego zakątka w swym kościele i 
przez lat czterdzieści w każdą sobotę tam Mszę św. odpra-
wiał. 

Sufit nad nawą, który potem grozić począł zawaleniem 
się, w roku 1822 przerobiony został staraniem gminy i opła-
cony z podatków nadzwyczajnych - koszty wynosiły 459 
franków. Chcąc jawnie okazać cześć, jaką miał dla wiel-
kiego świętego, którego obrał sobie za Patrona przy Bierz-
mowaniu, wybudował ksiądz Proboszcz, w roku 1823, wła-
snym kosztem drugą kaplicę, pod wezwaniem świętego Jana 
Chrzciciela. Poświęcił ją i oddał do użytku publicznego w 
dniu tytularnego Patrona, 24 czerwca, ksiądz Maciej Loras, 
dawny towarzysz naszego świętego z Ecully, obecnie zaś 
przełożony małego seminarium w Meximieux. Nieliczni już 
amatorzy zabaw świeckich znajdujący się wśród zgroma-
dzonych, zapewne z przykrością odczytali dość dla nich 
przejrzysty napis, wymalowany z polecenia Proboszcza 
wzdłuż łuku u wejścia do nowej kaplicy: Głowa jego stała 
się zapłatą tańca. 

W późniejszym czasie rozeszła się pogłoska, iż w dniu 
poświęcenia tej kaplicy, ksiądz Vianney miał wizję, w której 
dane mu było przejrzeć przyszłe wypadki. Sam wspominał o 
tym cośkolwiek pewnej niedzieli na kazaniu: Bracia moi, 
gdybyście wiedzieli, co się działo w tej kaplicy, nie śmieliby-
ście wejść do niej... 

Więcej nic wam nie powiem... I powtórzył to kilka-
krotnie, jak gdyby umysł jego całkowicie był tym pochło-
nięty. 

Przypuszczano, że objawił mu się Poprzednik Chry-
stusowy, i ukazał mu ów słynny później konfesjonał 
umieszczony w tej kaplicy i przyszłe tłumy penitentów. 
Wystawienie ołtarza świętego Jana Chrzciciela, sprawiło ks. 
Vianney oprócz radości także i poważną troskę. Winien był 
500 franków stolarzowi - gdyż przyjął był całą robotę na 
swój koszt - a nie miał już ani szeląga! Skromna pensyjka, 
którą pobierał jako filialista, a następnie roczna renta, którą 
mu wypłacał brat jego Franciszek z części spadku, wszystko 
już przeszło do rąk majstra murarskiego. 

Stolarz nalegał, by jak najprędzej oddano mu należ-
ność. Biedny ks. Vianney wyszedł z domu bardzo zakłopo-
tany, i oto na drodze, w pewnym oddaleniu od kościoła, 
spotkał nieznaną kobietę, która zapytawszy go, czy jest 
proboszczem z Ars, wręczyła mu niespodzianie 600 fran-
ków, na dobre uczynki. Oczywiście z tego wydarzenia ks. 
Vianney nie odważył się wyciągnąć wniosku, że Opatrzność 
przyjmuje odtąd na siebie rolę jego bankiera; przeciwnie, 
uważał, że cudowna pomoc udzielona mu przez Opatrzność, 
była przestrogą, aczkolwiek delikatną, niemniej jednak sta-
nowczą, iżby drugi raz nie wpędzał się w takie kłopoty, z 
których tylko cudem wywikłać się można. Pomijając wy-
padki wyjątkowe, przywykł odtąd płacić z góry. 

Znacznie później miały się jeszcze bardziej rozszerzyć 
mury skromnego kościoła. Powstały kolejno trzy dalsze 
kaplice: w roku 1873 ku czci świętej Filomeny, i w niewia-
domym czasie jedna kaplica zwana Ecce homo, i druga - z 
ogólnej liczby piąta - wystawiona pod wezwaniem Świętych 
Aniołów. 

Szczupłe, półkoliste prezbiterium, w którym ledwie 
tylko mieścił się wielki ołtarz, w roku 1845 ustąpiło miejsca 
wydłużonemu chórowi, tak prawie obszernemu, jak cała 
nawa. Z nowego chóru było wejście do drugiej, nowo zbu-
dowanej zakrystii; tam, za ołtarzem, święty nasz umieścił 
trzeci konfesjonał, przeznaczony zwłaszcza dla kapłanów - 
penitentów. 

Pragnąc zadość uczynić własnej pobożności, a przy 
tym wiedząc z doświadczenia jak silne i dodatnie wrażenie 
sprawiają święte wizerunki, umieścił ks. Vianney w swym 
kościele znaczną ilość obrazów i posągów. Święty Józef i 
święty Piotr zdobili prezbiterium, posągi świętego patrona 
parafii i świętego Błażeja stanęły u wejścia do chóru. Dwie 
statuy w postaci leżącej, Chrystusa w grobie i św. Filomeny, 
umieszczone były każda w oddzielnej kaplicy. We wnękach, 
lub też po prostu ustawione pod ścianą, widniały posągi 
Matki Bożej od cudownego Medalika, Najświętszej Panny z 
Dzieciątkiem Jezus, świętego Jana Chrzciciela, świętego 
Wawrzyńca, świętego Franciszka z Asyżu, św. Katarzyny 
Sieneńskiej, św. Benedykta Labre'a; zaś św. Michał Archa-
nioł, św. 

Gabriel Archanioł, Zwiastowanie Najśw. Panny, Ar-
chanioł Rafał z młodym Tobiaszem oraz Najśw. Oblicze i 
narzędzia Męki Pańskiej uwydatniały się w płaskorzeźbach 
w kaplicy Ecce homo, w której na pierwszym miejscu wid-
niał wielkich rozmiarów wizerunek Chrystusa ukoronowa-
nego cierniem. 

Wszystko w tym malutkim kościołku przemawiało do 
oczu chrześcijanina. Wystarczy niekiedy - mawiał ksiądz 
Vianney - jedno wejrzenie na wizerunek, aby się wzruszyć i 
nawrócić: wizerunki częstokroć równie silnie na nas od-
działywują, jak osoby, które przedstawiają. Posągi wielkich 
rozmiarów zachwycały go - mówiła o nim hrabina des Ga-
rets. - Ach! gdybyście mieli wiarę! - wołał, płacząc, przed 
statuą Ecce Homo. 

*** 
W dziele materialnego odnowienia i upiększenia świą-

tyni poważną pomocą był dla świętego Proboszcza okolicz-
ny ziemianin wicehrabia Franciszek, brat panny Anny Marii 
Garnier des Garets. Wieś Ars winna zachować dla niego 
nigdy nie wygasłą wdzięczność. 

Wicehrabia, stale mieszkający w Paryżu, poznał księ-
dza Vianney osobiście w roku 1819 w rodzinnym Ars, i 
zaraz przy pierwszym spotkaniu czuł się ku niemu pocią-
gnięty, a wkrótce zaufał mu bez granic. Już nigdy odtąd 
pisując do siostry nie opuścił wzmianki o jej gorliwym i 
czcigodnym Proboszczu. 

Panna d'Ars w tym czasie zawiadamiała brata o prze-
biegu robót przedsięwziętych przez księdza Vianney. Przed-
stawiała mu, iż wprawdzie rzecz była należycie rozpoczęta, 
lecz dla braku środków wypadnie na tym poprzestać. Dobra 
dziedziczka starała się brata wzruszyć i sprawę ukochanej 
swej parafijki tak wymownie wzięła w obronę, że wicehra-
bia postanowił wspierać w dalszym ciągu dzieło młodego 
proboszcza. 

I natychmiast czyni obstalunki u najlepszych paryskich 
majstrów. Szczęśliwym się czuje, gdy 5 maja 1823 roku 
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może zapowiedzieć wysłanie pierwszego transportu: trzech 
chorągwi srebrem haftowanych, Przenajświętszego Sakra-
mentu, Najświętszej Panny i naszego Patrona, świętego 
Sykstusa... To wszystko, co ksiądz Vianney łaskawie czyni 
dla kościoła w Ars - dodaje pod adresem księdza Vianney - 
pobudza mię do współpracy z nim. W dalszych przesyłkach 
nadchodzą szaty do Mszy Św., jedwabne lub ze złotej lamy, a 
nawet cały przybór z czarnego aksamitu z czerwonymi galo-
nami, przeznaczony do obrzędów Wielkiego Piątku. 

Na maja 1824 r. hojny ofiarodawca przyobiecał ofia-
rować baldachim, ale polecił, aby proboszcz zechciał wy-
brać materiał według swego osobistego upodobania. Balda-
chim nadszedł wprawdzie, lecz okazało się, że jest zbyt 
szeroki w stosunku do drzwi wchodowych i dopiero w roku 
1826 mógł być użyty w procesji na zewnątrz kościoła, 
wówczas bowiem wicehrabia powiększając o osiem stóp 
skromną budowlę, dał jej nową fasadę, nad którą miał stanąć 
w późniejszym czasie posąg  Najśw. Panny Niepokalanego 
Poczęcia. 

Proboszcz z Ars nie posiadał się z radości, gdy nad-
chodziły podarki hojnego wicehrabiego. Powiadają, iż z 
prawdziwą przyjemnością patrzyło się na niego i słuchało 
się go, gdy otwierano ciężkie paki, przywiezione z Lyonu 
przez życzliwych parafian. 

Śmiał się wówczas i płakał jednocześnie, jak dziecko. 
Mateczko - wołał na jakąś poczciwą starowinę przechodzącą 
właśnie obok - chodźcie zobaczyć coś pięknego zanim 
umrzecie!... Niebawem już cała gromada ludzi podziwiała te 
skarby. Moi kochani! - wołał z przejęciem proboszcz - a w 
niebie wszystko będzie jeszcze piękniejsze!... 

Jakkolwiek wicehrabia rozszerzył wejście do kościoła, 
dostęp do niego jednak w dalszym ciągu był trudny. Wcho-
dziło się bowiem po dawnemu po niewygodnych, kręconych 
schodach. I tu projekt szlachetnego ofiarodawcy przewidy-
wał szerokie, wygodne schody tarasowe, wznoszące się 
łagodnie ku kościołowi. 

Pragnę, by wejście do kościoła było bardzo piękne - 
pisał do burmistrza Mandy - jest to rzecz niezbędna, bo jeśli 
przepych otoczenia upiększa pałace królów ziemskich, tym 
bardziej wspaniałym być powinien dostęp do kościołów... 

Niczego w tym celu skąpić nie będę. 
Istotnie w roku 1828, zawdzięczając pomocy miesz-

kańców, którzy dostawili materiały, wybudowano istniejące 
obecnie podwójne schody i taras. 

W czasie, gdy wykonywano te roboty, nadszedł po-
nownie list do burmistrza, w którym pan d'Ars prosi, by 
zawiadomiono księdza Proboszcza i panów radnych, iż 
ofiarowuje dla kościoła parafialnego: 
1. monstrancję srebrną pozłacaną, 

2. tron do wystawienia Przenajświętszego Sakramentu, 
obity aksamitem, z kopułą, filarkami, zakończeniem w 
górze i podstawą ze złoconej miedzi; 

3. tabernakulum miedziane, złocone, dostosowane do tronu 
itd. Ksiądz Vianney otrzymał nadto od swego kochanego 
dobroczyńcy wielkie relikwiarze, którymi przyozdobił 
kaplice Najświętszej Panny i świętego Jana Chrzciciela. 

Tak więc począwszy od roku 1828, to jest w dziesięć 
lat zaledwie od przyjścia naszego świętego do Ars, stary 
kościół, tak na zewnątrz jak i wewnątrz przedstawiał się już 
po części w takim stanie, w jakim go dziś widzimy. Pokorny 
ksiądz Vianney miał już za sobą rzetelną pracę. Teraz mogły 
rozpocząć się słynne pielgrzymki do Ars, ów nieprzerwany 
orszak osób wszelkiej narodowości, aby uprosić sobie 
zdrowie i nawrócenie serca. 

 
(c.d. w nast ępnym numerze SE - CI ĘŻKIE 

PRÓBY PIERWSZYCH LAT; POKUSY I 
OSZCZERSTWA  Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: 
Francis Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu 
kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z 
języka francuskiego przeło żył Piotr Ma ńkowski, 
biskup kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), 
Kraków 2009) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

XI Międzynarodowe 
Zgromadzenie Equipes No-
tre-Dame w Brasilii to czas 
przepi ęknego świętowania 
Ruchu, dzi ękowania Bogu za 
to wielkie dzieło jakim s ą 
Ekipy w świecie. Od 21 do 26 
lipca br. jako przedstawiciele 
ekip z całego świata zgroma-
dzili śmy si ę, by dać wyraz 
jedno ści ruchu we wspólno-
cie Ko ścioła. Ponad 7 tysi ęcy 
par było reprezentantami 127 

tysi ęcy mał żonków tworzą -
cych Ekipy na całym świecie. 
W poprzednich numerach 
„SE” zainicjowali śmy relacj ę 
z tego wydarzenia, a w tym 
chcemy j ą kontynuowa ć.  

“Jest ranek 23 lipca 2012 roku. 
Jesteśmy po śniadaniu i jedziemy do 
sali sportowej, by aktywnie uczest-
niczyć w trzecim dniu XI Między-
narodowego Zgromadzenia Equipes 
Notre-Dame w Brasilii. Dzisiaj to 
nasz dzień – strefy Europy Środ-
kowej, do której należy Region 

Polska. Rozpoczynamy modlitwą, a 
ojciec Timothy Radcliffe zatrzymuje 
się nad słowami “Gdy Go zabaczył, 
wzruszył się głęboko“ (z przypowieś-
ci o Miłosiernym Samarytaninie). 
Miłosierny Samarytanin widzi czło-
wieka leżącego przy drodze i współ-
czuje mu. Wcześniej tego samego 
człowieka minął Kapłan i Lewita. Dla 
nich jednak potrzebujący był jedynie 
problemem tzn. kimś, kto zakłóci 
rytuał czystości lub kto opóźni powrót 
do domu.  

Jezus jest Tym, którego oczy są 
otwarte na innych... A my... Jak 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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uczymy się patrzeć oczami Jezusa i 
Dobrego Samarytanina? To może 
zajmować dużo czasu, bowiem strach 
często sprawia, że stajemy się 
niewidomi. Ojciec Timothy snuje 
rfleksję przez 25 minut, a my oczami 
duszy przyglądamy się naszemu 
patrzeniu na bliźniego. Oczy świętych 
widzą biednych, zatem potrzeba nam 
świętości na każdy dzień. Te cenne 
rozważanie kończymy modlitwą.  

Na podium wchodzi para 
odpowiedzialna za Sterfę Europy 
Środkowej i w pięknej prezentacji 
multimedialnej przedstawia ekipy 
Super Regionów i Regionów 
tworzących tę strefę. Ekipy Francji, 
Belgi, Luksengurgu, Szfajcarii, 
Austrii, Węgier, Rumunii, Niemiec, 
Polski, Białorusi, Słowacji, Litwy, 
Norwegii, Libanu, Mauritiusu to 
ponad 2780 ekip podstawowych. 
Oklaskami dziękujemy za piękny 
przekaz i jednocześnie witamy Marię 

Carlę i Carla Volpini, którzy dzielą się 
tym, “co znaczy dla nich zobaczyć 
bliźniego”; tym, co robią, by odważyć 
się widzieć i podejmować działanie. 
Ich konferencję kończą gromkie 
brawa.   

Czas biegnie i pojawiają się ko-
lejni małżonkowie. Najpierw świa-
dectwo swojego życia chrześcijań-
skiego w społeczności bardzo zróżni-
cowanej etnicznie, kulturowo i religij-
nie dają małżonkowie z wyspy Mau-
ritius. Następnie Alvaro i Mercedes 
Gomez-Ferrer Lozano przyglądają się 
konkretnym punktom wysiłku i dzie-
lenia się w ekipie. Przypominają, że 
duchowość małżeńska i jej nauczanie 
jest aktualna dla życia małżonków 
będących w nieustannej formacji, 
poszukujących Jezusa w swoim życiu, 
mających świadomość, że „Miłość to 
głęboka chęć przynależności jednej 
osoby do drugiej, włączając w to całą 
swą osobowość: swoją inteligencję, 

swoje emocje, swoją wrażliwość, 
kreatywność i wolę”.  

Dochodzimy do Źródła i szczytu 
– Eucharystii, której przewodniczy ks. 
biskup Paryża Eric de Moulins-Bea-
ufort. W liturgii posługują małżeństwa 
naszego Regionu czytając modlitwę 
wiernych i niosąc dary. Jesteśmy 
Kościołem – chrześcijańską wspól-
notą wspólnot – to „Oblicze” Ekip. 
Tysiące małżonków ofiaruje siebie i 
swoje rodziny Bogu. Ksiądz biskup 
w homilii nawiązuje do przypowieści 
„O winnym krzewie”. Zauważa, iż 
trwanie małżonków w Jezusie czyni 
ich płodnymi w miłości. Jezus nas 
oczyszcza, jest krzewem winnym 
noszącym w sobie wszystkich tych, 
którzy Go naśladują. Przyjęta komu-
nia święta daje nam poczucie zjedno-
czenia, a dziękczynienie przynosi 
pokój w sercu. 

Po południu są jeszcze spotkania 
w grupach. To ujmujący widok, gdy 

Terminarz rekolekcji END 2013 r. 

15–17 II 2013 

Zamek 
Bierzgłowski 
(woj. kujawsko–

pomorskie) 

Modlitwa osobista 
i mał żeńska  

 
Ks. Adam Ceynowa 

Rekolekcje 
dla małżonków 

(nie zabieramy dzieci) 

lista  
rezerwowa 

22-24 II 2013 Pszów 
(woj. śląskie) 

Modlitwa w ciszy 
 

O. Dezyderiusz Jan Pol 

Rekolekcje 
dla małżonków 

(nie zabieramy dzieci) 

wolne  
miejsca 

1–3 III  2013 
Zaniemyśl 

koło Poznania 
(woj. wielkopolskie) 

Reguła życia 
 

Helena i Paweł Kukołowicz 

Rekolekcje 
dla małżonków 

(nie zabieramy dzieci) 

lista  
rezerwowa 

15–17 III 2013 Porszewice 
(woj. łódzkie) 

Budowanie wi ęzi mał żeńskiej  
 

Jacek Pulikowski 

Rekolekcje 
dla małżonków 

(nie zabieramy dzieci) 

lista  
rezerwowa 

12–14 IV 2013 Kluczbork 
(woj. opolskie) 

Przebaczenie, które uzdrawia  
 

Wanda Napieralska 

Rekolekcje 
dla małżonków 

(nie zabieramy dzieci) 

wolne  
miejsca 

29 VI – 5 VII 
2013 

Skomielna 
Czarna 

(woj. małopolskie) 

Komunikacja w rodzinie – 
nastolatek w rodzinie 

 
Halina Czerwińska 

Rekolekcje 
dla rodzin 

(można zabrać dzieci) 

wolne  
miejsca 

19–25 VIII 
2013 

Dębki 
koło Pucka 

(woj. pomorskie) 

Droga do świętości 
w/g Equipes Notre – Dame 

 
Majka i Leszek Kukułka 

Rekolekcje 
dla rodzin 

(można zabrać dzieci) 

wolne  
miejsca 

23–31VIII 
2013 Ziemia Święta 

Wędrowanie śladami Jezusa 
 

Bernadeta i Piotr Dyla 
Ks. bp Piotr Skucha 

(informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje-
Krzysztof Siudziński) email: 

krzysztof.siudzinski@gmail.com 
tel. 501 789 996 

Pielgrzymka 
dla małżonków 

(można zabrać dzieci) 

wolne  
miejsca 
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ponad 7,5 tysiąca małżonków w spo-
koju zasiada w grupach, by dzielić się 
refleksją nad słowami: „Gdyby Pan 
nas teraz zapytał: ‘naprawdę potrafisz 
tak widzieć jak to widział Samaryta-
nin’, jaka byłaby nasza odpowiedź?” 

Było to dopełnienie dnia. Oczy-
wiście były też wspólne fotografie, 
wymiany adresów, rozmowy z mał-
żonkami z różnych stron świata n.in. z 
Brazylii, Columbii czy Paragwaju  

Kolejne dni: to dzień Ameryki, 
Euroafryki i ekip satelickich. Wsłu-
chiwaliśmy się w rozważania kolej-
nych fragmentów Ewangelii „O miło-
siernym Samarytaninie”. Oglądaliśmy 
prezentacje stref, słuchaliśmy świa-
dectw małżonków, uczestniczyliśmy 
w Eucharystiach. Było też dawanie 
świadectwa wiary, gdy ubrani w białe 
koszulki spotkaliśmy się na trawie 
przed budynkami rządowymi na mo-
dlitwie i zasiadaniu małżonków (dia-
log małżeński). Siedząc na kartono-
wych krzesełkach wsłuchiwaliśmy się 

w współmałżonka. 
Ostatniego dnia nastąpiło prze-

kazanie posługi. Powołano nową parę 
małżeńską odpowiedzialną za Ruch 
przez 6 kolejnych lat, która z kolei 
powołała do pomocy małżeństwa 
odpowiedzialne za cztery strefy oraz 
małżeństwo odpowiedzialne za ekipy 
satelickie (opracowujące materiały 
formacyjne ruchu). Mieliśmy szczę-
ście poznać kapłana, który odpowie-
dział na zaproszenie Pary Odpowie-
dzialnej do współpracy i uzyskał za-
twierdzenie Stolicy Apostolskiej. A 
od tego dnia ponad 126 tysięcy mał-
żonków w codziennej modlitwie 
wspiera ich działania. To codziennie 
odmawiane Magnificat daje ogromną 
siłę bycia jednością. Żyjemy w róż-
nych kulturach, w państwach o róż-
nych systemach politycznych, ale 
cechujemy się jednością ducha – je-
steśmy Kościołem. W budowaniu 
relacji małżeńskich nigdy nam nie 
zabraknie pracy, w nieustannym sta-
waniu w prawdzie, w byciu dla dru-

giego. Nasze codzienne stawanie w 
jedności przed Bogiem dzięki Jego 
łasce sakramentu małżeństwa to źró-
dło naszego szczęścia małżeńskiego. 

      
  Bernadeta i Piotr  

P.S. W sektorze śląskim od września 
7 grup małżeńskich rozpoczęło pilotaż 
– czas rozeznania czy Ruch Equipes 
Notre-Dame jest dla ich małżeństwa 
rzeczą dobrą. W naszej parafi kolejne 
dwa młode małżeństwa czekają, a 
jednocześnie zapraszają inne, by 
stworzyć z nimi grupę pilotażową.  
 

Na poprzedniej stronie przed-
stawiamy propozycję najbliższych 
rekolekcji otwartych organizowanych 
przez ruch dla małżonków sakramen-
talnych. 

Zapisy na stronie internetowej 
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/ 

W związku z prze żywa-
nym od 11 pa ździernika 2012 
Rokiem Wiary ubiegłoroczne 
nabo żeństwa ró żańcowe sta-
nowiły szczególne wezwanie 
do modlitwy o wiar ę. Miała 
być ona towarzyszeniem tym, 
którzy w szczególny sposób 
poświęcili swoje życie takiej 
modlitwie - Siostrom Karme-
litankom. W t ę modlitw ę włą-
czyły si ę równie ż dzieci na-
szej parafii. 

Każdy z młodych modlących się 
otrzymał w tym roku wielkie, karto-
nowe serce na którym mógł naklejać 
małe zdjęcia różnych polskich (i nie 
tylko) klasztorów karmelitańskich, 
gdzie trwa modlitwa w intencji wiary, 
Kościoła i świata. W ten sposób 

„pielgrzymując” i odwiedzając” różne 
siostry karmelitanki dzieci mogły 
wraz z nimi łączyć swoje „Zdrowaś-
ki”.  

Wielu spośród naszych najmłod-
szych odpowiedziało na ten apel i 
często można było zobaczyć ich na 
różańcu. Na zakończenie miesiąca, 
najgorliwsi z nich, potrafiący wykazać 
się największą ilością zebranych na-
klejek przynieśli do kościoła swoje 
„trofea”. W czasie mszy św. szkolnej, 
8 listopada 2012 roku, specjalne wy-
różnienia i małe upominki otrzymali: 
Ola Smyczek, Miłosz Barszczak, 
Tobias Nowak, Patrycja Kula, Paweł 
Zatoń,  Krzysiu Zatoń, Sebastian 
Baudler, Magdalena Kotas, Zuzanna 
Klepek, Magdalena Klepek, Szymon 
Lewandowski, Julian Dorna, Piotr 
Dorna, Justyna Pawliczek, Jakub 
Wabnic, Patryk Łepek, Edyta Sple-

śniały, Karolina Warzeszka, Agata 
Ostrzołek, Zuzanna  Kocyba, Emilia 
Kocyba, Szymon Szulik, Małgosia  
Mandel, Jakub Szymura, Kacper 
Szymura, Karol Skura, Sylwia Nosia-
dek, Oliwia Szymura, Milena  Burda, 
Zuzanna Szymura, Anna Buras, Julia 
Burda, Zuzanna Burda, Nadia Krupa, 
Izabela Woryna, Anita Brawańska, 
Bartłomiej Harnasz, Dominika Zim-
nol, Krzysztof Gamoń, Natalia Prze-
liorz, Franek Araszczuk, Zuzia Białas 
i Oliwier Dołęga. Dziękujemy 
wszystkim, którzy ten wysiłek modli-
twy podjęli, zwłaszcza zaś rodzicom, 
bez których trudu ich pociechy na 
pewno nie zdobyłyby się na takowy 
wyczyn!  

GRATULUJEMY! 

ks. Marek i ks. Wojtek 

Różaniec otwierał serca Jezusowi 

„Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do 
tego codziennego momentu «modlitewnej przerwy» całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich 

problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. (…) Jeśli różaniec zostanie dobrze 
przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę 

modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.” 
Różaniec - skarb, który trzeba odkryć  

Jan Paweł II, ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  
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Święci, którzy poszli za 
światłem, byli bohaterami 
ubiegłorocznych spotka ń 
roratnich, które stanowiły 
przygotowanie do Świąt Bo-
żego Narodzenia. W trwaj ą-
cym Roku Wiary, wpatruj ąc 
się w wizerunek Jezus z Ce-
falu, przez trzy adwentowe 
tygodnie, od poniedziałku do 
piątku, rano o 6.30 groma-
dzili śmy si ę na Mszach ku 
czci Matki Bo żej, by duchowo 
przygotowa ć się na przyj ęcie 
Jezusa. 

„To niepojęte dla świata życie 
Bożego wariata” śpiewały dzieci 
powtarzając codziennie roratni 
„hymn”. Bo i rzeczywiście życie 
niektórych z grona świętych wspomi-
nanych w czasie kazań przypominało 
życie na wariackich papierach. Było 
to jednak życie całkowicie oddane 
Jezusowi i dlatego warte uwagi. Za-
kochana w Jezusie Antonietta Meo, 
mały gigant Dominik Savio, odważna 
i mądra Katarzyna ze Sieny, święty 
trener Ignacy oraz kilkunastu innych 
świętych stało się odtąd naszymi no-
wymi patronami i idolami. To oni 
poszli w ciemno za światłem - Jezu-
sem. 

Regularnie w roratach uczestni-
czyła spora grupa dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych parafian. Najwytrwalsi 
z najmłodszych otrzymali niewielkie 
upominki: poduszeczki-przytulanki z 
roratnim hasłem i wizerunkiem Jezusa 
z Cefalu. Rozdanie nagród nastąpiło 
po Mszy Świętej w Święto Świętych 
Młodzianków. Nagrodzeni zostali: 
Aleksander Adamczyk, Adam Arasz-
czuk, Miłosz Barszczak, Sebastian 
Baudler, Bartosz Benisz, Sebastian 
Benisz, Zuzia Białas, Sandra Borow-
ska, Kacper Buchalik, Zuzanna Burda, 
Kasia Cywińska, Lena Czenczek, 
Julian Dorna, Piotr Dorna, Patrycja 
Drąszczyk, Maksymilian Fojcik, Woj-
tek Frelich, Krzysztof Gamoń, 
Agnieszka Gawłowska, Damian Gą-
sior, Julka Gąsior, Kamil Gigla, Filip 
Glodny, Maria Glodny, Tymoteusz 
Glodny, Katarzyna Goliasz, Iga Go-
rywoda, Bartłomiej Harnasz, Natalia 
Jaśkiewicz, Ksena Joszko, Samuel 
Kaczmarczyk, Wojtek Kamiński, 

Małgorzata Kania, Zosia Kaplik, Julia 
Karwot, Rafał Karwot, Amelia Kar-
wowska, Igor Karwowski, Magdalena 
Klepek, Zuzia Klepek, Emilka Ko-
cyba, Zuzia Kocyba, Emilia Kolaniak, 
Błażej Konsek, Wktoria Korduła, 
Emilia Kotas, Magdaena Kotas, Mi-
kołaj Kotas, Kinga Kowalczyk, Mag-
dalena Kozik, Nadia Faustyna Krupa, 
Faustynka Kukułka, Patrycja Kula, 
Zosia Kula, Agata Kuniszyk, Karol 
Kuniszyk, Nikodem Ławniczek, Do-
minik Macionczyk, Kinga Macion-
czyk, Małgorzata Macionczyk, Marta 
Malinowska, Małgorzata Mandel, 
Eliza Mańkowska, Kinga Michalik, 
Karolina Młoczek, Klaudia Młoczek, 
Mikołaj Mortka, Kinga Nowak, To-
bias Nowak, Agata Ostrzołek, Michał 
Palarz, Paweł Palarz, Jakub Pastuszka, 
Justyna Pawliczek, Nikola Pelińska, 
Bartłomiej Peliński, Paulina Podleśny, 
Natalia Przeliorz, Michał Pytlik, Rafał 
Pytlik, Mikołaj Rojek, Joanna Rosiń-
ska, Szymon Rosiński, Monika Rugor, 
Dominika Sajur, Karol Seman, Marta 
Seman, Wojciech Seman, Juliusz 
Skorol, Karol Skura, Kamil Sobaszek, 
Wiktoria Sobaszek, Małgosia Sojka, 
Julia Stajer, Amelka Staniczek, Ma-
tylda Staniczek, Klaudia Stefko, Filip 
Strzelecki, Leon Strzelecki, Jakub 
Stuchły, Zuzanna Stuchły, Julia Su-
chan, Mateusz Suchan, Natalia Swa-
czyna, Szymon Szulik, Julia Szutka, 
Magda Szymiczek, Jakub Szymura, 
Julia Szymura, Kacper Szymura, 
Łukasz Śmiatek, Julia Świątek, Alicja 
Tkocz, Karol Tkocz, Piotr Tkocz, 
Magdalena Toszek, Patrycja Vogel, 
Karol Wawoczny, Sebastian Wawrza-
szek, Wiktoria Wawrzaszek, Michał 
Wieczorek, Beniamin Winnik, Julia 
Włodarczyk, Szymon Wnuk, Izabela 
Woryna, Franek Zakrzewski, Krzyś 
Zatoń, Paweł Zatoń, Arek Zawisła, 
Bartosz Zieleźny, Daniel Zieleźny, 
Dawid Zimnol, Dominika Zimnol, 
Emilka Zimnol, Samuel Zimnol, Julia 
Zmarzły, Julia Zniszczoł, Szymon 
Zniszczoł.  

Wspomnieć należy także wiele 
innych osób (dzieci, młodzież i doro-
słych), które wytrwale uczestniczyły 
w roratach, choć nie zostały wyżej 
wymienione. Im wszystkim dzięku-
jemy za świadectwo żywej wiary i 
zachęcamy do udziału w roratach za 
rok oraz w innych parafialnych spo-

tkaniach dla dzieci i młodzieży. Bóg 
zapłać również tym, którzy przygoto-
wywali roraty i pomagali w ich prze-
prowadzeniu. Szczególne podzięko-
wania należą się ministrantom rozda-
jącym obrazki, panom kościelnym, 
pani organistce oraz scholce dziecię-
cej na czele z młodymi gitarzystami 
Rafałem i Piotrkiem oraz panią Lucy-
ną Kwiatoń-Skura. Nie można zapo-
mnieć również o naszym misiu Kazi-
ku i wszystkich dzieciach,  
u których gościł w czasie roratnich 
wieczorów. Bóg zapłać także ofiaro-
dawcom i sponsorom nagród roratnich 
i mikołajkowych! Dziękujemy także 
wielu dorosłym, rodzicom, dziadkom 
czy innym opiekunom, którzy ze 
swymi podopiecznymi przychodzili 
na Msze Święte. BÓG ZAPŁAĆ! 

ks. Wojtek i ks. Marek 

 

12 marca przypadaj ą 
urodziny ks. wikarego Marka 
Siedlaczka. 

 
Z  tej okazji składam y  

Solen izantow i serdeczne  

życzenia B ożego błogosław ień-

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

pow odów  do radości.  

N iech  N ajśw iętsze Serce Jezusa 

z lew a nieustannie zdroje  

w szelk ich  Ł ask, potrzebnych  

u  progu posługi kapłańsk iej. 

Ks. Marek Siedlaczek  

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

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

Zapraszamy do modlitwy 
w Jego intencji. 

Poszli w ciemno … 

Urodziny  
ks. Marka 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Chrzty św. 146 144 134 130 124 

I Komunia św. 81 
(7 wcz) 

102 
(5 wcz) 

89 
(11 wcz) 

97 
(8 wcz) 

98 
(4 wcz) 

Bierzmowanie — 147 141 166 155 

Śluby 73 81 86 47 64 

Odwiedziny 
chorych 826 847 845 983 923 

Sakrament 
chorych 90 85 92 178 125 

Rozdzielone 
Komunie św. 

190 000 180 000 190 000 170 000 170 000 

Pogrzeby 80 91 95 97 108 

Obecno ść na 
Eucharystii 

ok. 
4700 

ok.  
4 500 

ok.  
4 150 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

Życzenia Matki 
*** 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
pragnę Tobie synku złożyć  

życzenia. 

Niechaj gwiazdka ,która wzejdzie  
o zmroku 

Przypomni Ci dom rodzinny  
i spędzone w nim chwile, 

Zanim wyjechałeś, było radośnie  
i mile. 

Gdy zaświeci pierwsza gwiazdka  
na niebie, 

Nim zasiądziemy do wigilijnego 
stołu, 

Moje myśli synku biegną  
do Ciebie, bo tęsknię, 

I pragnę mieć Ciebie przy sobie,  

W każdy dzień i w każdej dobie … 

Życie mój synu to nie bajka, 

Gdy Cię przykrość spotka jaka, 

Zrozumieć może tylko ta,  
co kocha – Twoja matka! 

Na stole pięknie zastawionym   
są potrawy,  które lubisz,  

A także karpie tłuste, 

Tylko Twoje miejsce ciągle 
 puste…. 

Mimo wszystko zdrowia życzę, 
niechaj los szczęściem Cię darzy,  

Tylko chcę mały upominek –wróć! 

Bym znowu miała uśmiech  
na twarzy …. 

Maria Ignacek 

Grudzień 2012-12-08  
Ten wiersz dedykuję 

matkom dzieci na emigracji. 
 

Statystyka parafialna 

za rok 2012 

Z nauczania Jana Pawła II : 
„Trzeba odkryć na nowo, że rodzina jest sanktuarium życia. Istotnie bowiem jest ona święta: jest miej-

scem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, 
na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. 
Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia. 

Wydaje się, że ludzka inteligencja w tej dziedzinie jest nastawiona bardziej na ograniczanie czy unice-
stwianie źródeł życia, aż po uciekanie się do tak niestety rozpowszechnionego w świecie, pozbawiania życia 
dzieci nie narodzonych, aniżeli na obronę życia i otwieranie przed nim możliwości ...” 

Centesimus annus  
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1. Kuczera Alfred 72 lata 
2. Domalewski Henryk 81 lat 
3. Janik Bolesław 85 lat 
4. Reginek Weronika 74 lata 
5. Kornas Elżbieta 99 lat 
6. Kowalewska Elżbieta 49 lat 
7. Szopa Leon 81 lat 
8. Waler Czesław 59 lat 
9. Miensok Konrad 78 lat 
10. Konior Tadeusz 72 lata 
11. Witas Irena 67 lat 
12. Jaśko Teresa 58 lat 
13. Wróbel Wiktor 79 lat 
14. Bartczak Adam 49 lat 
15. Sychta Kazimierz 59 lat 
16. Kuczera Marta 74 lata 
17. Grobelny Anna 74 lata 
18. Torbicki Henryk 77 lat 
19. Koziołek Tadeusz 73 lata 
20. Karwot Franciszka 79 lat 
21. Woźniok Paweł 85 lat 
22. Szymura Roman 75 lat 
23. Szymura Alojzy 84 lata 
24. Łatas Franciszek 71 lat 
25. Groborz Józef 78 lat 
26. Popierzański Sławomir 37 lat 
27. Dziwoki Alfred 82 lata 
28. Kempa Maria 82 lata 
29. Pakura Helena 59 lat 
30. Orszulik Roman 76 lat 
31. Dziurok Irena 63 lata 
32. Masłowska Anna 60 lat 
33. Gruszka Brunon 92 lata 
34. Konsek Lidia 75 lat 
35. Pustołka Józef 58 lat 
36. Hendzel Jan 58 lat 
37. Głuchowski Edmund 49 lat 
38. Jurczyk Dorota 84 lata 
39. Dąbrowski Bronisław 51 lat 
40. Pustelny Oskar 70 lat 
41. Wadowska Krystyna 75 lat 
42. Stasiak Łucja 85 lat 
43. Korczakowski Waldemar 52 lata 
44. Kowalczyk Robert 33 lata 
45. Bujok Maria 83 lata 
46. Sobik Kazimierz 66 lat 
47. Przeliorz Marta 90 lat 
48. Konsek Jan 57 lat 

49. Rojek Jadwiga 85 lat 
50. Korduła Franciszek 73 lata 
51. Dzieł Patrycja 14 lat 
52. Zimończyk Leon 80 lat 
53. Jackiewicz Danuta 57 lat 
54. Motyka Łucja 79 lat 
55. Łokaj Jerzy 52 lata 
56. Stajer Stanisław 83 lata 
57. Matyszczak Łucjan 80 lat 
58. Werber Henryk 73 lata 
59. Barański Zdzisław 62 lata 
60. Juraszczyk Maria 81 lat 
61. Klejnot Anna 91 lat 
62. Woryna Cecylia 62 lata 
63. Sławik Stanisław 88 lat 
64. Burcek Franciszek 68 lat 
65. Grabowski Edward 72 lata 
66. Waliczek Joanna 98 lat 
67. Łukoszek Aniela 82 lata 
68. Pawela Eufrozyna 84 lata 
69. Kempny Eugeniusz 56 lat 
70. Szymańska Stefania 67 lat 
71. Wesoły-Kachel Regina 73 lata 
72. Piecha Helena 93 lata 
73. Buch Kazimierz 54 lat 
74. Jarosz Antoni 71 lat 
75. Maciończyk Henryk 60 lat 
76. Świerzewska Aleksandra 92 lata 
77. Anioł Antoni 76 lat 
78. Kuśka Henryk 53 lata 
79. Byczek Sylwester 67 lat 
80. Szczęch Elżbieta 84 lata 
81. Sławek Łucja 86 lat 
82. Fleger Agnieszka 81 lat 
83. Wuzik Ryszard 73 lata 
84. Sikora Maria 85 lat 
85. Zieleźny Jerzy 99 lat 
86. Oleś Antoni 99 lat 
87. Szymura Alojzy 90 lat 
88. Pawlas Gerard 69 lat 
89. Gasz Krystian 62 lata 
90. Kula Henryk 54 lata 
91. Smołka Tadeusz 60 lat 
92. Sury Józef 52 lata 
93. Cyganek Romualda 61 lat 
94. Konior Marian 75 lat 
95. Mura Ignacy 58 lat 
96. Ościak Mieczysław 73 lata 
97. Benisz Ryszard 92 lata 
98. Karpińska Danuta 48 lat 
99. Szymura Henryk 75 lat 

Odeszli do Pana  
w roku 2012 
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100. Dworok Henryk 77 lat 
101. Łuczak Antonina 83 lata 
102. Juraszczyk Cecylia 86 lat 
103. Mura Róża 76 lat 
104. Potyra Józef 84 lata 
105. Sładek Alojzy 76 lat 
106. Karkoszka Ewald 81 lat 
107. Wiaterek Hieronim 80 lat 

108. Kula Jerzy 72 lata 
109. Nikel Alojzy                                78 lat 

 

„Ja jestem  zm artw ychw staniem  i życiem . 

K to w e M nie w ierzy, choćby i um arł, żyć będzie.  

K ażdy, kto żyje i w ierzy w e M nie, n ie um rze na w ieki” 

(J 11,25-26) 
 

Drodzy kapłani naszej 
parafii, pragniemy podzi ęko-
wać Wam za inicjatyw ę w 
organizacji podj ętej we 
wspólnocie Ko ścioła – naszej 
parafii - Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczę tego.  

Już od wielu lat to dzieło obrony 
„tych bezbronnych” dokonuje się 
poprzez podjęcie zobowiazania mo-
dlitwy. Rozpoczynamy zawsze w 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Gromadzimy się na Eucharystii, by z 
czystym sercem i Jezusem w sercu, 
odmówić po raz pierwszy we wspól-
nocie z innymi modlitwę w intencji 
dzieci, które się poczęły, a których 
życie jest zagrożone. Ich rodzice z 
różnych przyczym chcą je zabić. 
Modlimy się za nich, by ich wesprzeć, 
dodać odwagi. Modlimy się za dzieci, 
by mogły doświadczyć miłości i 

narodzić się. Każdy z nas bierze w 
opiekę modlitweną jedno takie – Bogu 
wiadome - zagrożone dziecko i tak 
każdego dnia prze dziewięć miesięcy 
otacza je modlitwą. 25 grudnia w 
dzień Narodzenia Pańskiego sym-
bolicznie rodzi się także ochraniane 
przez nas dzieciątko. I tak, podczas 
Eucharystii w tym dniu dziękowali-
śmy Bogu za ich ocalenie. Przecież 
Jezus mówi: „O cokolwiek byście 
prosili Ojca, da wam w imię moje. Do 
tej pory o nic nie prosiliście w imię 
moje: Proście, a otrzymacie, aby ra-
dość wasza była pełna.” (J.16, 23-24). 

Dla ratowania zagrożonych 
dzieci podejmowanych jest wiele 
akcji, protestów, marszy dla życia itp. 
a jednak Pan Jezus mówi... „proście” 
– gdyby każdy chrześcijanin żarliwie i 
z wiarą prosił w modlitwie za tymi 
dziećmy, one by żyły. Matki dozna-
łyby od ojców tych dzieci wsparcia i 

opieki. Dziadkowie przytuliliby je do 
piersi i radowaliby się nimi. Dzieci te 
stałyby się rodością swoich rodziców.  

Drodzy chrześcijanie tworzący 
wspólnotę naszej parafii, zapraszamy 
Was do pojęcia takiej Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego. Jak każdego 
roku, także i w tym nasi kapłani w 
dniu 8 kwietnia 2013 roku w uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego zapro-
szą każdego z nas na Eucharystię, 
byśmy mogli rozpocząć poraz kolejny 
prośbę o życie nienarodzonych dzieci. 

Jeszcze raz dziękujemy naszym 
kapłanom, a wszystkich proszących 
„w imi ę Jezusa” za tymi dziećmi po-
zdrawiamy. 
     

  Bernadeta i Piotr  

 

Jak co roku 1 grudnia 
2012 roku odbyło si ę w na-
szej parafii Skupienie Adwen-
towe Ruchu Szensztackiego.  
W spotkaniu udział wzi ęli 
członkowie ruchu z Radlina 
Górnego i Dolnego, Suszca, 

Rydułtów i innych okolicz-
nych parafii.  

W programie skupienia był refe-
rat wygłoszony przez Siostrę Celinę 
pt. „Twoje przymierze naszą misją”,  
następnie Adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Eucharystia. Skupienie 
zakończyło się spotkaniem integra-
cyjnym przy kawie. 

Ruch Szensztacki przygotowuje 
się do Jubileuszu 100-lecia Przymie-
rza Miłości. Motto, które prowadzi 
nas do roku 2014 brzmi: „Twoje 
przymierze - naszą misją”. Motto 
kładzie nacisk na przymierze miłości, 
jako najistotniejszy rdzeń naszej ro-
dziny. Przymierze rozumiemy jako 
naszą misję, która jednocześnie zo-
bowiązuje do podejmowania wybo-
rów i decyzji w dniu codziennym, 
które będą z nim zgodne. Motto wy-

raża także, że pragniemy iść drogą 
Ojca Kentenicha, a nasze wysiłki i 
wierność misji ofiarować Kościołowi 
i światu. 

W nowym roku 2013 życzymy 
aby Matka Boża była dla każdego z 
nas wzorem i pomocą w dawaniu 
świadectwa wiary oraz wypraszała 
łaski u Boga. 

G.P. 
 

Z nauczania Jana Pawła II: 

„Gdy będzie wam trudno, gdy 
będziecie w życiu przeżywać jakieś 
niepowodzenie czy zawód, niech myśl 
wasza biegnie ku Chrystusowi, który 
was miłuje, który jest wiernym towa-
rzyszem i który pomaga przetrwać 
każdą trudność.”  

Dziękujemy naszym kapłanom 
 

Adwentowy dzień skupienia Rodzin Szensztackich 
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Jak co roku Wydział Ka-
techetyczny Kurii Metropoli-
tarnej w Katowicach zorgani-
zował konkurs biblijny prze-
znaczony dla naszych naj-
młodszych czytelników. Tym 
razem jego fundamentem 
stała si ę Ewangelia wg św. 
Jana. 

Eliminacje na poziomie szkol-
nym zorganizowane zostały w Szkole 
Podstawowej nr 16 (ZSP nr 6) w Bo-
guszowicach oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 20 w Gotartowicach dnia 22 
listopada 2012 r. Ten pierwszy etap 
pozwolił wyłonić najlepszych 
uczniów, którzy zakwalifikowali się 
do „rozgrywek” rejonowych. Wśród 
najlepszych znaleźli się: Emilia Zim-
nol, Justyna Pawliczek i Szymon 
Rosiński z Boguszowic oraz Martyna 
Krótki, Dawid Kula i Małgorzata 
Sojka z Gotartowic.  

W przygotowaniach dopingowa-

li ich katecheci: Alina Maciończyk, 
Barbara Sojka i ks. Wojtek Kamczyk.  

Etap rejonowy odbył się 11 
stycznia 2013 r. w Golejowie. Zma-
gania uczestników nagrodzone zostały 
upominkami, poczęstunkiem oraz 
przedstawieniem jasełkowym przy-
gotowanym przez uczniów golejow-
skiej podstawówki. Warto zaznaczyć, 
że w gronie prawie 90 uczestników 
etapu rejonowego nasza parafianka, 
Emilka Zimnol, zajęła wyróżnione 
nagrodą szóste miejsce. A i pozostali 
uczestnicy nie mieli się czego wsty-
dzić! Gratulujemy!  

ks. Wojtek 
 
 Tym, którzy myślą, że taki 
konkurs to łatwizna serwujemy kilka 
przykładowych pytań - wszystkie 
dotyczą Ewangelii według św. Jana. 
Przy udzielaniu odpowiedzi uczestni-
cy konkursu nie mogli korzystać z 
Pisma Świętego: 
1. Czyim uczniem był Jan, zanim 
został uczniem Jezusa? (wstęp)  

a) Jana Chrzciciela 
b) Gamaliela 
c) Kajfasza  
 
2. W jakiej odległości od Jerozolimy 
położona była Betania? (J 11, 18) 
a) około 3 stadiów 
b) około 8 stadiów  
c) około 15 stadiów 
 
3. Co chcieli zrobić słuchacze Jezusa 
po cudownym rozmnożeniu chleba?  
(J 6,15)  
 
4. Uzupełnij cytat: „Jak Mnie 
............................. Ojciec, tak i Ja was 
............................. . Wytrwajcie w 
............................. mojej” ( J 15,9) 
 
5. Kto do kogo wypowiedział te sło-
wa: „Jakżeż może się człowiek naro-
dzić, będąc starcem?” (J 3,4) 
 

Powodzenia! 

 11 października 2012 
roku, w pi ęćdziesi ątą rocz-
nicę otwarcia Soboru Waty-
kańskiego II, rozpocz ął si ę 
Rok Wiary w Ko ściele kato-
lickim. Ma on by ć zaprosze-
niem do autentycznego na-
wrócenia si ę oraz zaanga żo-
wania misyjnego na rzecz 
nowej ewangelizacji.  

Papież Benedykt VI w liście 
apostolskim Porta Fidei ogłaszającym 
Rok Wiary, zaznacza, aby ten Rok 
rozbudził w każdym wierzącym aspi-
rację do wyznawania pełni wiary i z 
odnowionym przekonaniem, z ufno-
ścią i nadzieją, by bardziej celebrować 
wiarę w liturgii, zwłaszcza Euchary-
stii. Jednocześnie pragnie, żeby świa-
dectwo życia ludzi wierzących było 
coraz bardziej wiarygodne. Podkreśla, 
że zwłaszcza w tym Roku, każdy 
wierzący powinien ponownie odkryć 
treść wiary wyznawanej, celebrowa-
nej, przeżywanej i przemodlonej, i 
zastanowić się nad samym aktem 
wiary. 

W cyklu artykułów poświęco-
nych odkrywaniu tajemnicy wiary 
spróbujemy odpowiedzieć sobie na 
pytanie: czym jest wiara? Zastano-
wimy się znaczeniem łaski Bożej w 
jej przyjmowaniu, pochylimy się nad 
zagadnieniem wiary, jako daru oraz 
rolą człowieka, a w szczególności 
działaniem jego wolnej woli odpo-
wiadającej na Boże wezwanie, po-
dejmiemy refleksję nad słowami Cre-
do, by lepiej zrozumieć co wyznajemy 
oraz zastanowimy się nad osobistą 
wiarą i zagrażającymi jej kryzysami. 

Dar wiary 

Mówiąc o początku aktu wiary, 
musimy koniecznie zauważyć, że jest 
ona darem, który wymaga przyjęcia, 
pielęgnowania oraz troski, by mogła 
się rozwijać i wydawać owoce. Jako 
przykład autentycznej wiary Jezus 
wskazuje Piotra, któremu nie ciało, 
ani krew, lecz Ojciec objawił prawdę 
o Synu Człowieczym (por. Mt 16,17). 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
snując refleksję nad tymi słowami, 
stwierdza, iż wiara jest darem Bożym, 
cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez 

Niego [Boga - przyp. aut.] ‘By móc 
okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę 
Bożą uprzedzającą i wspomagającą 
oraz pomoce wewnętrzne Ducha 
Świętego, który by poruszał serca i do 
Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i 
udzielał «wszystkim słodyczy w uzna-
waniu i dawaniu wiary prawdzie»’ 
(KKK nr 153). 

Jeśli wiara jest darem, to warto 
zapytać, na czym ten dar polega.  

Po pierwsze jest to naturalna 
zdolność człowieka, która czyni go 
gotowym do przyjęcia Boga, jest 
pragnieniem Boga wpisanym w jego 
serce. Mimo tego, samo naturalne 
uzdolnienie do wiary nie wystarcza. 
Konieczne jest nadprzyrodzone dzia-
łanie Boga, Jego łaska, którą otrzy-
mujemy na chrzcie świętym. Wiara 
nie pochodzi od człowieka, lecz od 
Boga. Kościół od samego początku 
odrzucał przeciwne tezy, wg których 
człowiek jest w stanie sam dość do 
wiary. Nie może również być mowy 
o predestynacji, gdyż Pan Bóg chce 
przysposobić serce każdego człowieka 
do wiary. Jest to związane z wolą 
Ojca, który chce, aby wszyscy zostali 

Konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawowych 

Wierzę i wiem (1) 
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zbawieni i doszli do poznania prawdy 
(1 Tm 2,4); Łaską bowiem jesteście 
zbawieni przez wiarę (Ef 2,8). 

Po drugie dar wiary jest wezwa-
niem Boga skierowanym do człowie-
ka. Według Katechizmu: Bóg nie 
przestaje wzywać każdego człowieka, 
aby Go szukał (KKK nr  30). Aby 
była możliwa odpowiedź, konieczne 
jest przygotowanie serca do otrzyma-
nia tego daru. Jest to zadanie Ducha 
Świętego, który uzdalnia każdego z 
nas do przyjęcia łaski Bożej. 

Wiara nie dotyka człowieka wy-
łącznie osobiście, ale dana jest we 
wspólnocie Kościoła. Kościół jest 
zatem tym, który wierzy pierwszy, i w 

ten sposób prowadzi, karmi i pod-
trzymuje naszą wiarę. To właśnie 
dzięki Kościołowi przez chrzest 
otrzymujemy wiarę i nowe życie w 
Chrystusie  (KKK nr 168). Wiara 
dojrzała jest wiarą wspólnotową, 
eklezjalną, to znaczy jest w pełni 
przeżywana razem z siostrami i brać-
mi w Chrystusie. 

Podsumowując  nasze rozważa-
nia, możemy wysnuć przekonanie, że 
najwspanialszym darem, jaki otrzy-
maliśmy od Boga, jest wiara. Ko-
nieczne jest abyśmy przypomnieli 
sobie słowa Apostołów i prosili razem 
z nimi: Panie, przymnóż nam wiary. 
Na koniec odpowiedzmy sobie jesz-

cze na kilka pytań, będących swo-
istym rachunkiem sumienia: Czy 
wierzę Bogu? Czy dziękuję Mu za dar 
wiary? Czy nie zaniedbuję Bożych 
natchnień? Czy staram się o wzrasta-
nie w pełniejszym poznaniu i miłości 
Boga? Czy wytrwale szukam odpo-
wiedzi na pytania, które niesie wiara 
lub jej brak? 

 
Przygotowała   Martyna 

Pope - studentka Wydziału Teo-
logicznego U Ś w Katowicach 
   

Słowo Sanktuarium  wywodzi si ę z łaciny i 
oznacza miejsce święte o szczególnym zna-
czeniu kulturowym – zwykle budowl ę sakraln ą 
lub jej najwa żniejszą  część. W różnych kultu-
rach świata istniały takie miejsca odosobnio-
ne, otoczone atmosfer ą tajemniczo ści, bo-
wiem człowieka zawsze poci ągało to, co wy-
wołuje l ęk i jednocze śnie fascynuje.  

Dlatego podążał do miejsc świętych, aby się wyciszyć, 
pomodlić, nabrać sił na dalsze życie. Miejsca święte od 
wieków odgrywały na ziemiach polskich szczególną rolę. 
Pielgrzymki do sanktuariów były nie tylko formą kultu 
religijnego, ale także pełniły ważna funkcję społeczną i 
narodową zwłaszcza w okresach zagrożenia utratą niepodle-
głości służąc podtrzymaniu polskości. Pierwszym polskim 
ośrodkiem kultu chrześcijańskiego do którego pielgrzymo-
wano stał się gnieźnieński grób św. Wojciecha pierwszego 
patrona Polski. Obecnie w Polsce jest blisko dwa tysiące 
sanktuariów, w tym ponad 500 pielgrzymkowych, zaś około 
85% stanowią sanktuaria maryjne. Biorąc pod uwagę zasięg 
oddziaływania kultu wyróżnia się sanktuaria międzynaro-
dowe, krajowe, ponadregionalne, regionalne i lokalne. 

Program pielgrzymek w roku 2013: 

I. 29 kwietnia – poniedziałek wyjazd godz. 7.oo 
1. KRZYŻOWICE – parafia św. Michała Archanio-

ła – Droga Krzyżowa, 
2. JASTRZĘBIE ZDRÓJ – Sanktuarium Bożej 

Opatrzności – Msza św., 
3. TURZA ŚL. – Sanktuarium M.B. Fatimskiej, 
4. PSZÓW – Sanktuarium M.B. Uśmiechniętej, 
5. RADOSZOWY – poczęstunek. 

 
II.  17 – 18 czerwca – poniedziałek – wtorek   

wyjazd godz. 6.oo 
1. LICHEŃ 
2. MACIEJÓW – skansen pszczelarski 

III.  5 – 6 sierpnia – poniedziałek – wtorek   
wyjazd godz. 6.oo 

1. GŁOGÓWEK – Sanktuarium M.B. Loretańskiej 
– Msza św. 

2. NYSA – kościół św. Jakuba i św. Agnieszki 
3. ZIĘBICE – Sanktuarium Męki Pańskiej 
4. HENRYKÓW – Cysterskie opactwo 
5. ZĄBKOWICE ŚL. – Księża Pallotyni – nocleg, 

obiadokolacja 
Drugi dzień (6.08) 
1. ZĄBKOWICE ŚL. – śniadanie, Msza św. 
2. ŚWIDNICA – kościół św. Stanisława i św. Wa-

cława 
3. ŚWIDNICA – kościół Pokoju 
4. WOJSŁAWICE – gmina Niemcza – park egzo-

tycznych roślin 
 
IV. 2 września – poniedziałek wyjazd godz. 7.oo 

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra, 
2. BUJAKÓW – Sanktuarium M.B. Bujakowskiej  

i ogród botaniczny. 
 

Wszystkich naszych parafian serdecznie za-
praszamy do pielgrzymowania z grupą „Piel-
grzym”. Spotkania stacjonarne grupy „Pielgrzym” 
odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 
 

ZAPRASZAMY!!! 

Stanisław Dr ąszczyk 
 
 
 
 
 
 
 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2013 r. 
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Pragniemy na łamach naszej gazetki 
kontynuowa ć cykl, dzi ęki któremu ka żdy bę-
dzie miał mo żliwo ść złożyć życzenia, przesła ć 
pozdrowienia czy wyrazy wdzi ęczności dla 
swoich bliskich, krewnych, s ąsiadów oraz 
znajomych. Zach ęcamy wszystkich do przesy-
łania życzeń w wersji elektronicznej na adres 
e-mail (serce_ewangelii@op.pl ) lub dostar-
czenia w wersji papierowej.  

����������������������������������������������������������������������������������������    

Naszemu szefowi grupy Pielgrzym Stanisławowi 
Drąszczykowi z okazji 70 rocznicy urodzin składa-

my najserdeczniejsze życzenia: niech Ci słońce zawsze 
świeci i niech czas radośnie leci, niech odejdą smutki 
złości i nastanie czas radości. Te życzenia w Twoją 
stronę płyną jak morze wzburzone i choć skromnie 
ułożone są dla Ciebie przeznaczone. Wiele Bożego 
błogosławieństwa, zdrowia i opieki Matki Bożej,  

tego Tobie życzą  

członkowie grupy Pielgrzym. 

����������������������������������������������������������������������������������������    

 

Jeśli chcesz pogł ębić swoj ą wiar ę, zro-
zumieć Pismo Święte, doświadczy ć auten-
tycznej i gł ębokiej modlitwy, odkry ć w sobie 
dary Ducha Świętego, posłucha ć ciekawych 
konferencji i spotka ć wielu warto ściowych 
ludzi – PRZYJD Ź!  

11 października 2012 r. 
rozpoczął się ogłoszony przez 
papieża Benedykta XVI Rok 
Wiary. Ma on być czasem 
szczególnej refleksji czym w 
naszym codziennym życiu jest 
ta podstawowa z cnót boskich. 
Dlatego proponujemy w naszej 
parafii przeżycie Seminarium 
Odnowy Wiary. Rozpocznie 
się ono w Wielkim Poście i 
potrwa do pierwszych dni 
maja. 

Co to Jest Seminarium Odnowy Wiary?  

To forma rekolekcji "w domu" przeznaczonych dla 
osób dorosłych. Trwają one niecałe 10 tygodni. Każdy ty-
dzień ma określony temat, związany z najważniejszymi 
kwestiami dotyczącymi życia duchowego. Cotygodniowe 
spotkania, które obejmują wspólną modlitwę, konferencję 
i spotkanie w grupach, dopełnia indywidualna modlitwa 
z Pismem Świętym, którą podejmuje każdy uczestnik Semi-
narium. 

Kto mo że uczestniczy ć w Seminarium 
Odnowy Wiary?  

Każdy, choć zasadniczo kierowane jest do osób do-
rosłych, które szczerze pragną pogłębić swoją relację z Je-
zusem Chrystusem i otworzyć się na działanie Ducha Świę-
tego. Warunkiem jest również gotowość do prowadzenia 
życia w pełni sakramentalnego (przystąpienie do sakramen-
tu pokuty i pojednania, udział w Eucharystii). 

 

 

Spotkania odbywać się będą w boguszowickim 

kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

w soboty, po wieczornej Eucharystii, która roz-

poczyna się o 17.00 i potrwają około dwie godzi-

ny (zasadniczo od 18.10 – 20.10) 
 

Harmonogram spotkań: 

Lp. data Temat konferencji 

0. 23.02.2013 r. Spotkanie wprowadzające 

1. 02.03.2013 r. Powrócić do źródeł modlitwy 

2. 09.03.2013 r. Prawdziwy obraz Boga  

3. 16.03.2013 r. Powrót z grzechu do wolności 

4. 
23.03.2013 r. 

Zawierzyć Jezusowi 
Celebracja sakramentu pokuty i pojed-
nania 

 

24-31.03. 
2013 r. 

Czas świętowania Wielkiego Tygodnia 
oraz 

TRIDUUM PASCHY CHRYSTUSA 
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
w czasie celebracji Wigilii Paschalnej 

5. 06.04.2013 r. 
Uzdrowienie w mocy Jezusa 
Modlitwa o uzdrowienie 

6. 13.04.2013 r. Jezus jest Panem twojego życia 

7. 20.04.2013 r. Obdarowanie w Duchu Świętym 

8. 
27.04.2013 r. 

Modlitwa o odnowienie łask inicjacji 
chrześcijańskiej oraz  
o większe otwarcie się na Ducha Święte-
go i Jego Dary 

9. 04.05.2013 r. Kościół jako Wspólnota 

10. 11.05.2013 r. Eucharystia i agapa na zakończenie 

 

Seminarium Odnowy Wiary – Boguszowice Stare 2013 

����Kącik życzeń����    
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Seminarium Odnowy Wiary trwa przez dziesięć tygo-
dni i opiera się na: 

1. codziennej modlitwie osobistej, podczas której 
są rozważane zaproponowane fragmenty Pisma 
Świętego, 

2. cotygodniowych spotkaniach (o godz. 18.10  
w kościele), obejmujących:  

� pracę w grupach dzielenia, 
� konferencję.  
� wspólną modlitwę, 

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w całości Semi-
narium zapraszamy do wysłuchania konferencji bądź 
udziału we wspólnych modlitwach. 

UWAGI:  

1. Seminarium Odnowy Wiary to pewien rodzaj inten-
sywnych rekolekcji. Osoby rozpoczynające te «reko-
lekcje» winny z pełną odpowiedzialnością podjąć no-
wą decyzję oddania siebie i swego życia Chrystusowi, 
w mocy Ducha Świętego. Seminarium Odnowy to nie 
tylko czas trwania w słowie Bożym, pracy w małej 
grupie, lecz także nowe doświadczenie religijne oraz 
nowe doświadczenie Kościoła. Stąd podjęcie Se-
minarium Odnowy winno być przemyślane 
i całkowicie dobrowolne.  

2. Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do systematycz-
nej pracy: do cotygodniowej katechezy i spotkania w 
małej grupie, do medytacji nad proponowanymi tek-
stami Pisma św., do bardziej intensywnej modlitwy.  

3. Cotygodniowe spotkanie w ramach Seminarium (z 
pewnymi wyjątkami) będzie mieć następujący prze-
bieg:  

18.10 Modlitwa wprowadzająca - wezwanie Ducha  
  Świętego  
18.15 Spotkanie w małych grupach (podczas tego 

spotkania uczestnicy Seminarium dzielą się 
owocami swojej codziennej modlitwy osobi-
stej, w oparciu o otrzymane teksty na każdy 
tydzień Seminarium); 

18.40 Konferencja (jest ona wprowadzeniem w te-
mat kolejnego tygodnia Seminarium); 

19.25 Wspólna modlitwa – ok. 45 minut (jest to czas 
wspólnego stawania przed Panem Bogiem 
i otwierania się na działanie Jego łaski) 

4. Finalnym wydarzeniem w czasie Seminarium jest 
modlitwa o większe otwarcie się na Ducha Świętego i 
Jego Dary. W wielkiej wolności serca będzie można o 
tę modlitwę poprosić. Spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym w mocy Ducha Świętego będzie tym bardziej 
owocne, im bardziej uczestnicy Seminarium, z głęboką 
wiarą, spragnieni wody żywej sami nachylą się, aby się 
napić, prosząc o pomoc wspólnotę modlitwy. Całość 
Seminarium zakończy wspólna Eucharystia i Agapa 
uczestników. 

INFORMACJE na stronie internetowej: 
www.boguszowicestare.pl  

ZAPISY w kancelarii parafialnej  w godzinach 
urzędowania lub drogą elektroniczną (woj-
ciech.kamczyk@archidiecezja.katowice.pl). Wcze-
śniejsze zgłoszenie udziału umożliwi przygotowanie 
odpowiedniej ilości materiałów pomocniczych. 
 

Wraz z rozpoczę tym 
przez papie ża Benedykta XVI 
rokiem wiary, pragniemy na 
łamach naszej parafialnej 
gazety rozpocząć  cykl przy-
bli żania ludzi świętych. Cho-
dzi nie tylko o przybli żenie 
sylwetki danej postaci, ale 
chodzi o podzielenie si ę 
świadectwem wiary wła śnie 
w tym szczególnym roku 
ożywiania i pogł ębiania wi ęzi 
z Bogiem. Ka żdy z nas ma 
swojego ulubionego święte-
go, a jeśli nie, to jest szcze-
gólna okazja do tego, aby 
przybli żyć się do sylwetki 
świętego patrona. Warto za-
dać sobie pytanie, co wiem 
na temat patrona, patronki 
mojego imienia? Zach ęcamy 
także do podzielenia si ę swo-

im  do świadczeniem, jakie 
macie odno śnie świętych.  

Jej obrazek wraz z umieszczoną 
na odwrocie modlitwą otrzymałem od 
mojego kolegi księdza. Powiedział mi 

po prostu, że to jest św. Rita, patronka 
spraw beznadziejnych i wręczył obra-
zek. Od tej pory zaczęła mi towarzy-
szyć w moim codziennym życiu. Za 
jej przyczyną otrzymałem wiele po-
mocy, sam wiem najlepiej, że sam 
bym sobie z niektórymi sprawami nie 
poradził. Odkąd zacząłem dawać  
z siebie tyle ile potrafiłem i modlić do 
św. Rity, udawało mi się zdawać 
wszystkie egzaminy na studiach.  

Św. Rita żyła w latach ok. 1381-
1447, za czasów pontyfikatu papieża 
Urbana VI, który pełnił swoją służbę 
w latach 1378-1389. Tak naprawdę 
miała na imię Małgorzata. Rita to jej 
zakonne imię. Od dzieciństwa marzy-
ła o tym, by się poświęcić Panu Bogu. 
Była jednak posłuszna swoim rodzi-
com i wyszła za mąż. W małżeństwie 
doświadczyła brutalności swojego 
męża. Znosiła to jednak z pokorą. Po 
piętnastu latach małżeństwa została 
wdową, bowiem jej mąż padł ofiarą 

Święci na każdy dzień – św. Rita 
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rodowej zemsty. Miała dwóch synów, 
którzy postanowili pomścić swojego 
ojca. Małgorzata błagała swoich sy-
nów, aby nie odwzajemniali złem za 
zło. Daremne jednak były jej prośby. 
Postanowiła zatem prosić Pana Boga, 
by Ten lepiej zabrał jej dzieci z tego 
świata niż mieliby się dopuścić 
zbrodni. Została wysłuchana. Obaj 
synowie nabawili się epidemii i zmar-
li. 

Jako osoba wolna wstąpiła do 
klasztoru augustianek w Cascia (jest 
to miejscowość położona ok. 18 km 
od Nursji, gdzie min. urodził się św. 
Benedykt i św. Scholastyka). Była 
analfabetką i przeznaczona do rozma-
itych posług z radością wypełniała dla 
Pana obowiązki w klasztorze. Jej 
ulubioną modlitwą było nabożeństwo 
do Męki Pana Jezusa. Czasem widy-
wano ją jak modliła się leżąc krzy-
żem. Podczas kazania o Męce Pań-
skiej poprosiła Jezusa, by mogła 

otrzymać jeden cierń bólu Zbawiciela 
i została wysłuchana. By nie wzbu-
dzać sensacji poprosiła Boga, aby to 
ukrył, ale zostawił cierpienia. W zjed-
noczeniu z cierpieniem Boga żyła 
piętnaście lat. W wieku 66 lat, w 40 
roku zakonnej posługi, Pan Bóg po-
wołał ją do Siebie 22 maja 1447 roku. 

Po jej śmierci działy się cuda, 
które rozsławiły klasztor i do dnia 
dzisiejszego przybywają tam liczne 
rzesze pielgrzymów. Kiedy w kościele 
wybuchł pożar, spłonęło wszystko 
oprócz trumny z Ritą. Jej kanonizacja 
odbyła się w 1900 roku i dokonał jej 
papież Leon XIII. 

 Modlitwa do św. Rity: 

Święta Rito, posłuszna córo 
swoim rodzicom, kochająca małżonko 
gwałtownego męża, cierpliwa matko 
dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie 
wyrozumiała współsiostro w klasztor-

nej wspólnocie, cudowna współtowa-
rzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty 
znasz ludzi, oraz ich nędzę. Ty wiesz 
także o palących troskach mego serca. 
Bezgraniczna ufność w moc Twego 
orędownictwa prowadzi mnie do 
ciebie. Pomogłaś niezliczonym lu-
dziom w rozpaczliwych i prawie bez-
nadziejnych wypadkach, byłaś ostat-
nią ucieczką dla proszących cię z 
wiarą. Nie opuszczaj mnie także w 
mojej wielkiej potrzebie ...  
Ty doświadczyłaś wielu cierpień i 
stałaś sie godną nosić na swym czole 
ranę cierniowej korony. Dopomóż mi 
także iść moją drogą i nieść mój krzyż 
razem z Chrystusem, aby zaprowadził 
mnie do nieba.  Amen. 

Żródło: W. Zaleski, Święci na 
każdy dzień, Warszawa 2008. 

     
   ks. Marek 

 
 
 
 
 
W tych kilku zdaniach 

chcemy zawrze ć przegl ąd 
tego wszystkiego, co w 
ostatnich miesi ącach działo 
się w ramach działalno ści 
Ruchu Światło- Życie (oazy 
młodzie żowej) w naszej para-
fii. Nikt z nas nie lubi długich 
tekstów, niech zatem te krót-
kie wspominki przybli żą tych, 
którzy szukaj ą Jezusa na tej 
drodze dziel ąc si ę Nim z in-
nymi. 

Wyjazd na Kubalonk ę, 
Stecówk ę i do Koniakowa  

Dnia 10 listopada 2012 roku 
młodzież oazowa wraz z opiekunem, 
ks. Wojtkiem, wybrała się na wy-
cieczkę w góry. Spod kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Boguszowicach busem dotarliśmy na 
Kubalonkę. Dalej już pieszo podążali-
śmy całą grupą przez Stecówkę, aż po 
Koniaków. Chcieliśmy w ten sposób 
budować  wspólnotę młodych naszej 
parafii. W czasie wycieczki zdążyli-
śmy porozmawiać na różne tematy, 
zaśpiewać piosenki na chwałę Bożą 
oraz co jest najważniejsze wzięliśmy 
udział we Mszy Świętej w pięknym 
kościółku Matki Bożej Fatimskiej na 

Stecówce. Nie zniechęciły nas prze-
szkody w postaci błota czy dużych 
kałuż, które co poniektórzy pokony-
wali przechodząc po konarach drzew. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
wycieczki, a chętnych zapraszamy na 
kolejne wyjazdy, na które z niecier-
pliwością czekamy! 

Zabawa andrzejkowa  

I oto okazuje się, że pragnienie 
pogłębiania swojej wiary, więzi z 
Chrystusem i życia we wspólnocie to 
wcale nie zaprzeczenie możliwości 
dobrej zabawy w wyjątkowym gronie. 
Udowodnił to Rejon Boguszowicki 
Ruchu Światło-Życie, który w naszej 
parafii bawił się doskonale z okazji 
popularnych andrzejek. Goście przy-
byli tłumnie, muzyka nie odstawała 
od tej serwowanej w dobrych klubach, 
a więc nie pozostaje nic innego jak 
uznać imprezę za udaną i zaprosić na 
następną. Może to być dla nas 
wszystkich przykład zabawy, która 
nie koniecznie potrzebuje alkoholu, a 
jedynie dobrego towarzystwa i chęci 
spędzenia tego czasu razem, we 
wspólnocie. 

Odwiedziny św. Mikołaja  

Jak co roku św. Mikołaj przybył 
również do naszej parafii. Przy 
współudziale młodzieży oazowej, 

wraz ze swoimi towarzyszami – 
aniołkiem i diabełkiem, wyruszył w 
podróż po Raszowcu, Gotartowicach i 
Boguszowicach. W sumie odwiedził 
13 dzieci. Każdemu spotkaniu towa-
rzyszyło wiele radości, chociaż nie ma 
co ukrywać, obecność diabełka powo-
dowała lekkie przerażenie. Na szczę-
ście, za każdym razem sytuację rato-
wał niezastąpiony aniołek. Miejmy 
nadzieję, że i w przyszłym roku świę-
ty Mikołaj do nas przybędzie wraz ze 
swoimi pomocnikami. 

Dzień wspólnoty  

Bardzo ważnym, budującym na-
szą wiarę, jedność, ale również poka-
zującym jak ogromną rodziną jest 
Ruch Światło-Życie, jest za każdym 
razem Dzień Wspólnoty. Naszej para-
fialnej wspólnocie udało się zorgani-
zować taki dzień 8 grudnia. Gościli-
śmy wspólnoty nam najbliższe, wcho-
dzące w skład naszego boguszowic-
kiego rejonu. Udało się w ciągu kilku 
razem spędzonych godzin przeżyć 
Eucharystię będącą za każdym razem 
centrum tego dnia, ale także odkrywać 
tajemnice powołania do świętości na 
spotkaniach w grupach oraz cieszyć 
się agapą, która daje doskonałą okazję 
do bliższego poznawania odwiedzają-
cych wspólnot, ich funkcjonowania, 
problemów z którymi się stykają jako 

Kalejdoskop oazowy 
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żywy Kościół, jak i radości z przed-
sięwzięć, które udaje im się realizo-
wać. Szczególnie w Roku Wiary, 
który teraz przeżywamy, takie chwile 
spotkania ze wspólnotą szerszą niż ta, 
z którą żyjemy na co dzień, to czas 
dzielenia się wiarą i radością z niej 
płynącą. 

Inscenizacja przedpasterkowa  

W Wigili ę Bożego Narodzenia 
przed Pasterką młodzież oazowa na-
szej parafii zorganizowała insceniza-
cję wprowadzającą wiernych w klimat 
świąt. W tym roku było to przedsta-
wienie pt. „Akcja ratunkowa Niebo-
Ziemia”. Opowiadało ono o Bożym 
Narodzeniu, ukazanym z perspektywy 

nieba, o tym jak aniołowie oraz Bóg 
przygotowywali się na narodziny 
Jezusa. Młodzież chętnie i licznie 
włączyła się w to przedsięwzięcie, 
próby trwały od listopada. Wysiłek 
opłacił się. Mamy nadzieję, że to nie 
ostatnie takie przedstawienie w naszej 
parafii. 

Spotkanie opłatkowe  

Tradycją w naszej wspólnocie 
stało się również poświąteczne spo-
tkanie opłatkowe, na które zaprosili-
śmy naszych rodziców oraz osoby, 
które były związane z Ruchem Świa-
tło-Życie. Spotkanie które odbyło się 
w piątek, 28 grudnia, w domu para-
fialnym, było okazją do wspólnego 

śpiewania kolęd, podzielenia się 
opłatkiem i złożenia sobie życzeń. 
Choć nie stanowiliśmy tego wieczoru 
licznej wspólnoty, to liczymy jednak, 
że w przyszłości przyznają się do nas 
„byli” oazowicze i przybędą po-
wspominać dawne dzieje młodzieżo-
wej wspólnoty. 

 
Przygotowanie teksu: Agata 

Piontek, Ania Skrzypiec, Sy-
billa Lachowska, Joasia Py-
żalska.   

Zdj ęcia na stronach koloro-
wych: Agata Piontek, Sybilla 
Lachowska. 

Młodo ść to czas, kiedy stawia si ę wiele 
pytań, szuka wielu odpowiedzi… To naturalne, 
że wiele spraw Ci ę denerwuje, niepokoi, mo że 
przera ża… To normalne, że zwykle do tego si ę 
nie przyznajesz, bo co by powiedzieli przyja-
ciele, koledzy, inni… 

Ale jest Kto ś, komu mo żesz powierzy ć 
wszystko… 

Wyjazd młodzieży do Brennej to czas, kiedy mo-
żesz zadawać pytania i szukać odpowiedzi, to czas, 
kiedy możesz odpocząć od codziennej bieganiny w 
pięknej górskiej okolicy i aktywnie spędzić czas w gro-
nie rówieśników…  

To pewna przygoda, której nie da się opisać, ale 
którą warto przeżyć… To ryzyko, które warto podjąć, 
bo pozostanie na długo w pamięci… 

 Eliasz to jeden z 
najbardziej tajemni-
czych proroków Starego 
Testamentu. Gdy jego 
naród odchodził od 
Boga, on żył wiarą i 
walczył o wiarę ludu, do 
którego został posłany. 
Był prorokiem „jak 
ogień”, ale pozostał 
człowiekiem słabym 
i kruchym. Przeżywał 
lęki, samotność, odrzu-
cenie i prześladowanie, 

a mimo to z wielką mocą działał w nim Bóg… Chcemy 
w ślad za Eliaszem podążyć w różne, przedziwne miej-
sca naszego życia, doświadczając Boga Prawdziwego, 
„Którego świat dać nie może”… 

 Zapraszamy na zimowy wyjazd dla młodzieży 
do Brennej w dniach 11-15 lutego 2013 r. Koszt 200 
zł/os. (w tym: nocleg, wyżywienie, dojazd autokarem 
na miejsce i powrót do Boguszowic, ubezpieczenie). 
Opiekunem wyjeżdżających będzie ks. Wojtek Kam-
czyk, jego można pytać o szczegóły drogą elektro-
niczną: 
wojciech.kamczyk@archidiecezja.katowice.pl 

Szczegóły dotyczące wyjazdu oraz wzór zgody 
rodziców dla uczestników niepełnoletnich można też 
znaleźć na stronie internetowej naszej parafii: 

www.boguszowicestare.pl 

Zgłoszenia u ks. Wojtka bądź w kancelarii  
parafialnej. 

 
����������������������������������������������������������������������������������������    

 
Kościelny dzwon 

*** 
K ościelny dzw on w zyw a nas 

na niedzielną M szę św iętą, 

a  w  południe na A nioł Pański. 

Czasem  dźw ięczy radością 

innym  razem  sm utkiem , 

że odszedł ktoś b liski. 

G dy jego odgłos dociera do nas 

zatrzym ujem y się i robim y 

w ew nętrzny rachunek sum ienia, 

jakby dzw on przypom inał nam , 

że zostaw iliśm y kogoś bez pom ocy. 

D zw on jest naszym  pośrednikiem  

m iędzy W iarą, N adzieją i M iłością. 

Stefania Gierłowska 

Ferie dla młodzieży – ZAPROSZENIE 
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Amelka, Nikola, Kinga wraz z rodzica-

mi życzą  Wam z okazji Nowego Roku 
wszystkiego co najlepsze, Błogosławie ń-
stwa Bo żego i du żo zdrowia. 

Za pośrednictwem gazetki parafialnej 
chcemy podzi ękować tym wszystkim, któ-
rzy podarowali nam swój 1% podatku oraz 
tym, którzy uczestniczyli w kol ędowaniu 
oraz uczestnikom biesiady charytatywnej 
za złożone pieni ądze.  

Datki z kolędowania i biesiady zostały przeznaczone 
na leczenie i rehabilitację Amelii oraz zabiegi Nikoli, któ-
rych nie pokrywała fundacja. W listopadzie na konto córek 

trafiły pieniądze z 1% podatku. Jest to dla nas ogromna 
pomoc. I choć musieliśmy opłacić wszystkie terapie, zaję-
cia, lekarstwa, pomoce dydaktyczne itp.  z własnych czy 
pożyczonych pieniędzy, to obecnie na podstawie rachunków 
większość wydatków pokrywanych jest  z konta fundacji. 

Z konta fundacji pokryte obecnie zostały: zajęcia z te-
flologopedii,  wspomagające naukę Amelii i Nikoli, które 
odbywają się w Rybniku oraz Chorzowie, zajęcia z logope-
dą, rehabilitacja w ośrodku w Żorach, masaże wspomagają-
ce pobudzenie nerwów i przykurczów, które powstały u 
Amelki po wylewie podczaszkowym.  Dieta dziewczynek 
musi być uzupełniana przez specjalistyczne suplementy 
wspomagające układ nerwowy  i ukrwienie nerwu wzroko-
wego.  Od października dzięki pomocy „cioci” Agnieszki 
jesteśmy w posiadaniu ukraińskiego aparatu RGAmed2 , 
który działa za pomocą naświetlania promieniowaniem 
elektromagnetycznym.  Aparat ma wszechstronne zastoso-
wanie. U nas głównie wykorzystywany jest do stymulacji 
nerwów wzrokowych oraz rozluźnienie napięcia mięśni u 
Amelki. Jesteśmy pełni nowej nadziei, bo od czasu stoso-
wanie naświetleń zmniejszył się zez, oczopląs znacznie się 
poprawił, plamka żółta się nie pogarsza  a w nocy Amelka 
nie budzi się.  Lekarze z dużym zainteresowaniem śledzą 
działanie aparatu na wzrok Amelki i dają nadzieję na opera-
cję.  

Niestety mamy też smutne wiadomości. Zachorowała 
nasza trzecia córeczka, u której wzrok w jednym oczku 
gwałtownie się pogorszył.  

W tym roku trojaczki rozpoczną edukację wczesnosz-
kolną. Bardzo chcielibyśmy aby Amelka z siostrzyczkami 
rozpoczęły naukę w Szkole Podstawowej, w Gotartowicach. 
Pan Dyrektor dokłada wszelkich starań, aby było to możli-
we.  

Jeszcze w styczniu w Chorzowie, zostanie wykonane 
badanie Amelki z wykorzystaniem lupy. Badanie wykaże, 
czy w jej przypadku ma sens wykorzystanie i zakup takiego 
sprzętu, który na pewno pomógłby jej w nauce i rozwoju 
umiejętności.  Koszt specjalistycznej lupy to ok. 8000 zł.  

Cieszymy się, że Amelka i Nikola robią duże postępy 
w nauce i rozwoju manualnym. Pomimo wielu przeciwno-
ścią losu jesteśmy pełni  optymizmu. Zawdzięczamy to 
dobroci ludzkich serc wszystkich darczyńców, rodziny, 
sąsiadów, osób nam bliskich i życzliwych. Bez Waszej 
pomocy i wsparcia materialnego nie byłoby nas stać na 
dalsze leczenie i rehabilitację naszych dzieci.  Za wszystko 
co do tej pory od Was otrzymaliśmy z całego serca 
DZIĘKUJEMY!! 

Z dużą nieśmiałością chcemy Was prosić o dalszą 
pomoc. I jeśli to możliwe prosimy o przekazanie 1% 
podatku na to samo konto, jak w ubiegłym roku 

Numer KRS:  0000018926  
Cel szczególny 1%:  Dla Amelki i Nikoli 

Ważne jest abyście w zeznaniu podatkowym 
oprócz nr KRS podali cel szczególny, bo inaczej pie-
niążki trafiają do Fundacji a nie na konkretne subkon-
to! 

Jeszcze raz za zrozumienie z Całego serca 
DZIĘKUJEMY 

Zapraszamy na stronę internetową 
www.kolorowyswiatamelki.pl 

Kolorowy świat 

Amelki 

WSPÓLNOTA JEZUSA 
MIŁOSIERNEGO 

zaprasza na 

CZUWANIE 
MODLITEWNE 

W DUCHU ŚWIĘTYM 
dnia 16 lutego 2013 r. 

w kościele p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

w Rybniku - Boguszowicach 

Temat czuwania: 

„WSPÓLNOTA” 
 
Program: 

20.oo  Rozpoczęcie i wspólna modlitwa 

20.15  Konferencja 

21.oo  EUCHARYSTIA 

22.oo  Czuwanie modlitewne (do godz.  
           24.00) 

PRZYJDŹ! 
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W ostatnim  SERCU EWANGELII – w wy-
daniu listopad – grudzie ń (numer 200) – zna-
leźliśmy informacje o naszej Duszpasterskiej 
Radzie Parafialnej i rozpoczę tym przez ks. 
Arcybiskupa Wiktora Skworca - II Synodzie 
Archidiecezji Katowickiej.  

Wiele zmieniło się od dnia zaprzysiężenia nowej DRP, 
które miało miejsce 18 października  2012 roku. Brakuje już 
pośród nas wieloletniego lidera Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej, powszechnie szanowanego pana Alojzego Nikela, 
który  w ostatnich godzinach Starego Roku 2012 odszedł do 
Domu Ojca. Nieobecny jest również pośród nas szlachetny 
człowiek i miłośnik spinaczek wysokogórskich pan Kry-
stian Dziurok, który jak wiemy „pozostał” w swoich umi-
łowanych, szwajcarskich Alpach.   
         Dlatego w intencji śp. Alojzego i za zaginionego  
w górach Krystiana pragnę w poniedziałek 4 lutego br.  
o godz. 17.oo odprawić Mszę św.  na którą serdecznie 
zapraszam. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej w Domu Parafialnym. Spo-
tkanie to będzie również okazją do powołania Parafial-
nego Zespołu Synodalnego.  W oparciu o regulamin II 
Synodu Archidiecezji Katowickiej przekazuję niektóre 
szczegóły związane z Parafialnymi zespołami synodalnymi  
i zachęcam do odwiedzania strony internetowej  
http:// synodkatowice.pl 
 

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
 

Parafialne Zespoły Synodalne 

Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciała-
mi konsultacyjnymi Synodu. W oparciu o ich prace tworzo-
na będzie – z jednej strony – diagnoza obecnej sytuacji 
duszpasterskiej diecezji, z drugiej – poszukiwanie możliwie 
najlepszych rozwiązań praktycznej organizacji duszpaster-
stwa. Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są 
w szczególności: 

1. refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty 
lokalnej nad zagadnieniami wskazanymi na danym 
etapie prac przez Sekretariat Synodu, 

2. formułowanie wniosków odnoszących się do organi-
zacji życia religijnego w Archidiecezji, 

3. promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii, 
4. modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej 

animowanie w parafii. 

 
W praktyce realizacja punktów 1-2 będzie się doko-

nywać w oparciu o konkretne pytania i materiały, które będą 
dostarczane przez Sekretariat. Realizacja punktów 3-4 zale-
ży od inwencji zespołu.  Podstawowa sprawa w tej chwili to 
samo powołanie parafialnego zespołu synodalnego. Doko-
nuje tego proboszcz, który staje się jednocześnie przewod-
niczącym tego zespołu.  Powołanie zespołu powinno mieć 

formę pisemną, z wyliczeniem osób, które są członkami.  
Skład wygląda następująco: 

1. członkowie parafialnych rad duszpasterskich, 
2.  katecheci świeccy zatrudnieni w szkołach związanych 

duszpastersko z parafią w wymiarze czasu pracy nie 
mniejszym niż pół etatu, 

3.  nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, 
4.  liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działają-

cych na terenie parafii, 

Na pierwszym posiedzeniu zespołu można wybrać wi-
ceprzewodniczącego i sekretarza po czym   przekazać do 
Sekretariatu informacj ę o powołaniu zespołu (na piśmie).  

 
Przewodniczący zespołu przekazuje do Sekretariatu 

Synodu informację o powołaniu zespołu wraz z listą jego 
członków oraz danymi kontaktowymi sekretarza (ze wzglę-
dów praktycznych chodzi zwłaszcza o adres e-mail i numer 
telefonu). Istotne jest, aby sekretarzem została osoba posia-
dająca praktyczną sprawność w redagowaniu tekstów i 
komunikowaniu się poprzez pocztę elektroniczną.  

Sekretarz parafialnego zespołu synodalnego sporządza 
protokół z każdego posiedzenia i po zatwierdzeniu przez 
przewodniczącego przekazuje go do Sekretariatu Synodu 
przed upływem miesiąca od posiedzenia. 

Faktyczna praca parafialnych zespołów synodalnych 
rozpocznie się najprawdopodobniej  w marcu 2013 roku, 
kiedy przekazane zostaną do parafii pytania przygotowane 
przez komisje. Terminem zwrotu odpowiedzi będzie naj-
prawdopodobniej połowa/koniec czerwca. 

 Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny 
odbywać się regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych 
i obejmować zawsze część modlitewno-formacyjną (w opar-
ciu o Konstytucję dogmatyczną o Kościele Soboru Waty-
kańskiego II), zapoznanie się z informacjami o aktualnym 
stanie prac synodalnych oraz właściwe obrady nad zagad-
nieniami przekazanymi zespołom przez Sekretariat Synodu. 

 

Internetowe Zespoły Synodalne 

 
W ramach prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej 

otwarte zostały zapisy do internetowych zespołów syno-
dalnych. Zespoły są jednym z ciał konsultacyjnych synodu. 
Ich zadaniem będzie najpierw przygotowanie odpowiedzi na 
pytania przesłane przez komisje synodalne, a potem opinio-
wanie rozwiązań wypracowywanych w trakcie prac. Za 
pośrednictwem internetowych zespołów synodalnych wszy-
scy diecezjanie zainteresowani odnową życia chrześcijań-
skiego w naszej Archidiecezji mogą wziąć czynny udział w 
Synodzie. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłosze-
nia można znaleźć na stronie internetowej Synodu - http:// 
synodkatowice.pl 

 
 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
a nasza Duszpasterska Rada Parafialna 
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Zwyczaj kol ędowania 
misyjnego narodził si ę w kra-
jach niemieckoj ęzycznych, 
gdzie kol ęduje si ę z okazji 
uroczysto ści Trzech Króli. W 
Polsce po raz pierwszy ko-
lędnicy misyjni wyruszyli w 
roku 1993 z inicjatywy cen-
trali krajowej Papieskich 
Dzieł Misyjnych.  

Kolędnicy misyjni to dzieci z 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 
które pomagają swoim rówieśnikom 
w krajach misyjnych. Do udziału w 
kolędzie zapraszają również koleżanki 
i kolegów zrzeszonych w innych gru-
pach szkolnych i  parafialnych. Po-
magają im katecheci, wychowawcy, 
nauczyciele, rodzice. 

Kolędujące dzieci odwiedzają 
rodziny w swoich parafiach i głoszą 
Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawi-
ciela. Przedstawiają krótką scenkę, 
śpiewają kolędy, dzielą się swoją 
wiarą i radością, zachęcając do troski 
o potrzebujące dzieci w krajach mi-
syjnych. Wśród tegorocznych postaci 
mogliśmy odnaleźć małą Wietnamkę 
lub Wietnamczyka, ponieważ kolęd-
nicy misyjni zbierali ofiary, by wes-
przeć projekty Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci dla wietnamskich 
dzieci.  

Los wietnamskich dzieci jest 
trudny. Większość rodzin jest bardzo 
uboga. Z tego powodu dzieci często są 
głodne. Niejednokrotnie bywa, że 
zjadają tylko jeden posiłek dziennie. 
Trudna sytuacja rodziny i głód zmu-
szają je do pracy. Wiele dzieci zda-
nych jest wyłącznie na siebie. I nie są 
to tylko sieroty, ale również dzieci 
porzucone przez własnych rodziców. 
Nazywa się je pogardliwie Diu Doi 
(pył ulicy), co ma oznaczać, że wszę-
dzie jest ich pełno. Ich domem jest 
ulica, a żeby przeżyć, muszą żebrać 
lub pracować. Czyszczą buty prze-
chodniom, myją szyby samochodowe, 
zbierają złom. Na ulicach kilkuletnie 
dzieci przeszukują kosze na śmieci. 
Szukają rzeczy, które później mogą 
sprzedać w punkcie surowców wtór-
nych. To jeden ze sposobów na prze-
życie.  

Od roku 1976 na terytorium 
Wietnamu obowiązuje jednolity sys-
tem szkolny - nauka jest bezpłatna i 
obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 
do 11 lat, a kształcenie w szkole pod-
stawowej trwa 5 lat. Szkoła średnia 
jest dwustopniowa i obejmuje dwa 
cykle nauczania: 4 + 3 lata. Lekcje 
odbywają się przez 6 dni w tygodniu. 
Wakacje są dłuższe od polskich o 
miesiąc, ale często wykorzystywane 
są na powtarzanie przerobionego 
materiału. Dzieci mają jeszcze dwuty-
godniową przerwę z okazji obchodów 
święta Tet. Obowiązuje skala ocen od 
1 do 10. Wietnamskie klasy są bardzo 
liczne, ale uczniowie są bardzo zdy-
scyplinowani.  

Mali Wietnamczycy, jak wszyst-
kie dzieci na świecie, bardzo lubią się 
bawić. Mają swoje ulubione gry i 
zabawy - chłopcy grają w piłkę nożną, 
a dziewczynki w gumę lub klasy. 
Wszyscy natomiast, niezależnie czy 
jest to chłopiec, czy dziewczynka, 
uwielbiają puszczać latawce, które 
wcześniej same sobie przygotowują. 
Latawce mają kształt smoków, motyli 
i ptaków. Jeśli tylko spodziewany jest 
silniejszy wiatr, wówczas organizuje 
się konkursy na najwyżej unoszący się 
latawiec. Dzieciom jednak brakuje na 
zabawę czasu, ponieważ po skończo-
nych lekcjach spieszą się do domu, by 
pomóc rodzicom.  

W tym roku w ideę kolędowania 
misyjnego włączyły się również dzie-

ci należące do kółka misyjnego w 
Szkole Podstawowej nr 20 w Rybni-
ku-Gotartowicach. Naszym kolędo-
waniem chcieliśmy pomóc dzieciom z 
Wietnamu. Odwiedziliśmy tylko te 
rodziny, które zgłosiły chęć przyjęcia 
kolędników misyjnych. We wszyst-
kich domach byliśmy bardzo serdecz-
nie przyjmowani, dzieci były zapra-
szane na poczęstunek przygotowany 
przez gospodarzy, częstowane słody-
czami i...zapraszane na przyszły rok. 
Rodziny, które nas przyjęły okazały 
wielkie serce dla sprawy misji. Zebra-
liśmy ofiarę w wysokości 736 zł. 
Wszystkim, którzy nas przyjęli  
i złożyli ofiary dla dzieci z Wietna-
mu składamy serdeczne podzięko-
wania – BÓG ZAPŁAĆ! 

Mamy nadzieję, że kolędnicy 
misyjni staną się stałym elementem 
świętowania Bożego Narodzenia.  

Barbara Sojka 

wykorzystano materiały ze stro-
ny: www.missio.org.pl    

Z nauczania Jana Pawła II: 

„Cały więc Kościół ma charak-
ter misyjny i ewangelizacyjny, albo-
wiem misyjność stanowi stały ele-
ment jego istnienia. Być chrześcija-
ninem znaczy być misjonarzem - 
apostołem. Nie wystarczy odkryć 
Chrystusa, trzeba Go nieść innym!”  

 

 
 

Kolędnicy misyjni w Gotartowicach 
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Już od wielu lat Rada 
Dzielnicy Boguszowice Stare 
przygotowuje z pocz ątkiem 
nowego roku spotkania dla 
najstarszych mieszka ńców - 
od 75 roku życia wzwy ż. Od-
bywaj ą się na sali miejscowej 
szkoły. Dla nadania rangi tym 
biesiadom uczestniczą  w 
nich go ście: Prezydent Mia-
sta Rybnika, ks. Proboszcz i 
dyrektorzy boguszowickich 
placówek o światowych – 
szkół i domu kultury.  

Uczestnicy tych przyjęć są 
ugaszczani najlepszym śląskim obia-
dem z roladą, „zołzą”, kluskami i 
modrą kapustą,  przepysznym ciast-
kiem „ made in cukiernia Król” do 
kawy  lub herbaty, a na drogę powrot-
ną  otrzymują wyprawkę składającą 
się z soku w kartonie, pomarańczy, 
jabłka i czekolady oraz torebki, do 
której można te słodkości zapakować. 
Kto chce, może zapakować także na 
pamiątkę kufel, z którego popijało się 
piwo lub sok według własnego życze-
nia. To wszystko dzięki hojności 
władz lokalnych i ich dobrej woli. 
Skrupulatnie wyliczam wszystko, bo 
każdy z uczestników to sobie bardzo 
ceni. Te starania są dowodem pamięci 
o odchodzącym powoli pokoleniu. 
Zadbano również, by ten wieczór 
upłynął w atmosferze wspomnień i 
zamówiono zespół, który grał i śpie-
wał piosenki z młodości Seniorów. I 
w tym roku ciepłymi słowami przywi-
tał zebranych przewodniczący Rady 

Boguszowic Starych Michał Wenger-
ski. Radny Jan Mura wymienił 
wszystkich tegorocznych jubilatów i 
składał im życzenia. Zabrakło tylko 
posługującego dawniej na tych wspól-
nych ucztach Krystiana Dziuroka, 
pierwszego i wieloletniego redaktora 
prowadzącego gazetkę parafialną 
„Serce Ewangelii”(do nr.163). Co 
roku pisał do tej gazetki sprawozdanie 
ze spotkania Seniorów. Zaginął jako 
wycieczkowicz w Alpach w końcu 
października ubiegłego roku. Radny 
Mura prosił wszystkich zebranych o 
modlitwę za niego w kościele. 

Kim są Ci Seniorzy tak serdecz-
nie witani, goszczeni i obdarowani? 
To pokolenie pastuchów jednej lub 
więcej krów, kóz i gęsi. To dzieci 
urodzone w domach murowanych, ale 
w większości jeszcze bez radia, nie 
mówiąc o telewizji, bez łazienki, ale z 
wychodkiem na podwórku zapełnio-
nym kurami, koniecznie z kogutem, 
bo mama sama nasadzała kwokę na 
jajka, by były z nich kurczęta na chów 
i na „kokotki”, które się zabijało. 
Jajek ani kurczaka w sklepie się nie 
dostało. Także mleka, śmietany i 
twarogu ani warzyw, dlatego przy 
każdym domu uprawiano warzywa w 
ogródku. 

A jak się ubierali? Ich mamy 
ubierały jeszcze jakle i kiecki, fartu-
chy i chustki - do kościoła  paradniej-
sze, na co dzień różne, byle jakie, 
nawet połatane. Pokolenie żyjących 
seniorów ubierało się już podobnie jak 
dziś, ale w ciepłe dni wielu biegało do 
szkoły a nawet na nieszpory „po bo-
soku”, trochę z przyzwyczajenia a 

trochę z biedy, bo nie istniały jeszcze 
ciucholandy, a z powodu panującej w 
latach trzydziestych panującej inflacji 
i kryzysu grosza brakowało na 
wszystko.  

A potem przyszła wojna. Obecni 
seniorzy musieli uczęszczać do nie-
mieckiej szkoły, ich ojcowie przymu-
sowo walczyć w niemieckiej armii. 
Wojna w porównaniu z Gotartowica-
mi Boguszowice oszczędziła, ale 
niedogodności wojny odczuwał i 
pamięta każdy. 

Współcześni seniorzy, to bu-
downiczowie Boguszowic. Ci, którzy 
odziedziczyli dom po rodzicach - 
unowocześnili go, inni budowali dom 
od nowa, pomagali także budować 
domy swoim dzieciom a nawet wnu-
kom. Wielu było chrzczonych jeszcze 
w starym kościele, ale następne sa-
kramenty uzyskiwali już w kościele 
nowym, wszyscy uczęszczali już do 
nowej szkoły. Pięknie powiedział 
zaproszony na to spotkanie ks. Pro-
boszcz Błotko – Wyście są najwięk-
szymi sponsorami naszego kościoła. 
Swoje piękno kościół zawdzięcza 
wdowim groszom, bo większość se-
niorów to przeważnie wdowy. 

Należy jeszcze wspomnieć, że 
ten wspólny poczęstunek umiliły 
wierszyki dzieci szkolnych wypowie-
dziane w  gwarze Seniorów, używanej 
przez młodych na co dzień coraz 
rzadziej. Przypomniały przez te wier-
szyki, że starzy nie zabiorą gwary ze 
sobą do grobu, że będzie zachowana  
dla potomnych. 

 
Helena Białecka 

W numerze 151 SE uka-
zał si ę artykuł o ks. Tadeuszu 
Kuli z okazji jego 50-lecia 
kapłaństwa. Był pierwszym 
powojennym kapłanem po-
chodzą cym z naszej parafii. 
Jego prymicje odbyły si ę w 
roku 1956 w ko ściele Serca 
Pana Jezusa w Boguszowi-
cach.  

Życie go nie rozpieszczało. W 
czasie okupacji stracił w obozie kon-

centracyjnym w Auschwitz 17-
letniego brata Sylwestra – harcerza 
gotartowickiego a pod koniec wojny 
w Mauthausen swojego ojca – byłego 
powstańca śląskiego. Matka z młod-
szym bratem Józefem i 12 - letnim 
Tadeuszem została bez środków do 
życia. Często bywał w naszym domu, 
by odciążyć swoją matkę i za pomoc 
w pracach gospodarskich zapewnić 
sobie wikt. Zaraz po wojnie podjął 
naukę w szkole zawodowej jako elek-
tryk, by mieć własny grosz. Utrata 

bliskich osób i ciężkie warunki byto-
wania powodowały, że często szukał 
pomocy u Boga i tak zrodziło się jego 
powołanie do kapłaństwa. 

 Z prasy dowiedział się, że na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych potrzeba 
kapłanów. Najpierw zgłosił się do 
seminarium niższego we Wrocławiu, 
a  potem  w 1950 rozpoczął studia 
filozoficzno-teologiczne  w Wyższym 
Seminarium Duchownym w tym sa-
mym mieście. W roku 1956 przyjął 
święcenia kapłańskie i rozpoczął 

Spotkanie boguszowickich Seniorów  2013 

Ksiądz Tadeusz Kula nie żyje 
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duszpasterzowanie jako wikariusz w 
Świdnicy, potem w Słubicach koło 
Dzierżoniowa. Uległ ciężkiemu wy-
padkowi drogowemu, długo trwała 
jego rekonwalescencja, w czasie  
której starał się być pożyteczny i 
spowiadał siostry zakonne. 

Po długim leczeniu powrócił do 
zdrowia i w 1972 powierzono mu 
stanowisko proboszcza w Bąkowicach 
i w tej parafii, obejmującej trzy wio-
ski, duszpasterzował  do roku 2004. 
W jednej z tych wiosek wybudował 
kaplicę i odprawiał w niej Mszę św. 
Żył skromnie, nie stać go było na 
utrzymanie gospodyni i sam przyrzą-
dzał sobie posiłki, prał i sprzątał za 
sobą. Pewną pomoc uzyskiwał od 
sąsiadki, pani Marii. Razem z człon-
kami swojej rodziny przygotowywała 
przyjęcia na probostwie z okazji od-
pustu i spotkań dekanalnych w parafii 
oraz urodzin księdza. Robiła mu też 
większe porządki a wszystko to czyni-
ła bezinteresownie. Gdy ksiądz jechał 
swoim maluchem do Namysłowa czy 
do innego miasta, zabierała się z nim i 
robiła potrzebne zakupy dla rodziny. 
Pani Maria jest osobą bardzo utalen-
towaną i wyhaftowała baldachim oraz 
kilka ornatów. Wszystko za Bóg za-
płać. Miłym zajęciem ubocznym księ-
dza było pielęgnowanie ogrodu przy 
probostwie. Miał w nim dużo orygi-
nalnych drzewek, w tym migdałowca. 
Niestety drzewko to zakwitło dopiero, 
gdy ks. Tadeusz odpoczywał już w 
Domu Emerytów i nigdy nie zobaczył 
jego kwiatów. 

Przez kilka godzin jazdy na po-
grzeb do Bąkowic, gdzie zmarły 4 
stycznia w Domu Emerytów we Wro-
cławiu 2013 roku kuzyn, ks. prałat 
Tadeusz, wyznaczył sobie w testa-
mencie miejsce pochówku przy grocie 
Matki Boskiej, w sąsiedztwie kościo-
ła, miałam okazję obserwować okoli-
cę i porównywać ją z naszym krajo-
brazem śląskim. Mijane wioski na 
terenie równinnym, oddzielone jedna 
od drugiej wielką odległością, w zi-
mowej szacie nie sprawiały miłego 
wrażenia. Przeważały zabudowania 
stare, zawilgocone, zdarzały się pu-
stostany. Ich mieszkańcy, to głównie 
ludzie starzy, przesiedleńcy ze 
Wschodu i nieliczni autochtoni żyjący 
z uprawy roli. Młodzież woli szukać 
pracy w okolicznych miastach albo za 
granicą. Zachęcają ją do tego afisze, 
np. o takiej treści: Szukasz pracy, 
znajdziesz ją w Holandii. Pod spodem 
nr telefonu.  

Bąkowice wyróżniają się ko-
rzystnie wśród tych miejscowości. 
Domostwa są bardziej zadbane, dwór 
pański odnowiony przez dawnego 
właściciela mieszkającego w Niem-
czech, ale odwiedzającego często swe 
dawne włości, posiadają kościół i 
szkolę, a wokół jak okiem sięgnąć 
pola i lasy. Należą do gminy Świer-

czów. Tam też jest poczta. Przybrana 
do naszego samochodu autostopo-
wiczka powiedziała, że autobusy 
kursują tylko dwa razy w ciągu dnia i 
nie są dogodne dla jej godzin pracy. 

Pogrzeb ks. prałata Tadeusza 
Kuli, który przeżył 82 lata, odbył się 9 
stycznia w Bąkowicach, w  zapełnio-
nym przez parafian i dzieci szkolne 
oraz liczne delegacje kościele pod 
wezwaniem św. Anny. Mszę św. 
pogrzebową odprawił ks. biskup An-
drzej Siemieniewski z Wrocławia w 
koncelebrze dwóch kapłanów przy 
ołtarzu i  jedenastu w ławkach. Pięk-
nie grał i śpiewał organista. 

 Po Mszy św. przy ołtarzu zabra-
li głos księża – koledzy zmarłego i 
miejscowi oficjele. Kolega ze stu-
diów, który został już tylko jeden, 
wspominał jak na początku po świę-
ceniach agenci Urzędu Bezpieczeń-
stwa zniechęcali młodych kapłanów 
do duszpasterzowania. Mówili im, że 
Kościół będzie pełnił swoją rolę naj-
wyżej 50 lat i szkoda ich zaangażo-
wania, jest wiele innej, ciekawszej 
pracy.  A oni jednak trwali i Kościół 
trwa do dziś. Nikt wtedy nie przewi-
dział papieża Polaka i odradzanie się 
Kościoła na Wschodzie, gdzie na 
nowo szerzą wiarę katolicką czarni 
misjonarze z Afryki.  

Inny kapłan,  sąsiad, wspominał 
proboszcza z Bąkowic zawsze chęt-
nego do tłumaczenia dokumentów 
niemieckich, co nieraz okazywało się 
konieczne. Jako śląskie dziecko Tade-
usz musiał pobierać naukę w szkole 
niemieckiej i stąd jego znajomość 
tego języka. Dyrektor domu Emery-
tów z Wrocławia opowiadał, jak ks. 
Tadeusz już bardzo schorowany, przy 
pomocy balkoniku udawał się do 
kaplicy i to na długo przed Mszą św. 
Jego krewni z uwagi na ogromną 
odległość odwiedzali go rzadko, gdy 
się zapowiadali, oczekiwał ich ze 
wzruszeniem. Przez ostatnie kilka lat 
nie potrafił mówić, tylko przytakiwał 
lub zaprzeczał głową. Gdy otrzymy-
wał listy od krewnych, to na migi 
prosił siostry opiekujące się nim, by je 
przeczytały, bo wzrok też już miał 
bardzo słaby. 

Wspomnienie to zakończę sło-
wami parafianina bąkowickiego z 
wioski Gola. W czasie budowy kapli-
cy zabrakło pieniędzy na jej dokoń-
czenie. Przewodniczący komitetu tej 
budowy udał się zatem z prośbą do 
proboszcza o pomoc. Ksiądz zaraz 
wyłożył na stół zebrane w czasie 
ostatniej kolekty zrolowane pieniądze 
i przekazał je proszącemu. Ten nie 
przewidział takiej sytuacji i przyszedł 
do księdza bez torby. Powkładał za-
tem ruloniki monet do wszystkich 
kieszeni swojego ubrania i udał się do 
sklepu po potrzebne materiały. Jak 
sprzedawczyni zobaczyła pieniądze w 
takiej formie, nie chciała ich przyjąć, 
bo nie miała czasu ich policzyć. Jed-
nak gdy dowiedziała się od kupujące-
go, że pieniądze pochodzą od ks. 
prałata Kuli, powiedziała, że od niego 
przyjmie i nie musi ich liczyć. Darzy-
ła go zaufaniem. 

 
Helena Białecka 

 

Z nauczania Jana Pawła II: 

„Historia mojego powołania 
kapłańskiego? Historia ta znana jest 
przede wszystkim Bogu samemu. 
Każde powołanie kapłańskie w swej 
najgłębszej warstwie jest wielką ta-
jemnicą, jest darem, który nieskoń-
czenie przerasta człowieka. Każdy z 
nas kapłanów doświadcza tego bar-
dzo wyraźnie w całym swoim życiu. 
Wobec wielkości tego daru czujemy, 
jak bardzo do niego nie dorastamy.”  

 

Kościół parafialny w B ąkowicach 
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5 grudnia 2012 r. o godz. 
11.00 w Sali Sejmu Śląskiego 
w Katowicach odbył si ę finał 
konkursu wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej i Europejskim Fun-
duszu Społecznym: „Euro-
wyzwanie”.   

Młodzież ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa śląskiego zmierzyła się z 
zagadnieniami dot. Unii Europejskiej i 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Nie tylko wzięli udział w quizie 
wiedzy, ale również zaprezentowali 
przygotowane wcześniej spoty promu-
jące EFS. W kategorii szkół gimna-
zjalnych laureatem zostało Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 7 w Rybniku reprezentowane 
przez klasę 2e wraz z opiekunem 
projektu p.Małgorzatą Chmielewską. 

Przedsięwzię-
cie miało na celu 
popularyzowanie 
idei Unii Europej-
skiej wśród młodzie-
ży oraz zaprezento-
wanie efektów wy-
korzystania środków 
EFS w naszym re-
gionie. Patronat 
honorowy nad wyda-
rzeniem objęła Pani 
Małgorzata Handzlik 
- Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego. 
Organizatorem „ Eu-
rowyzwania” jest Wydział Europej-
skiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego we współpracy z Fundacją 
na Rzecz Wspierania Edukacji i Roz-

woju Samorządności wśród Młodzie-
ży VIRIBUS UNITIS. 

Nasz spot reklamowy możecie 
zobaczyć : 

http://www.youtbe.com/watch?v
=IBKfgAEl7oI&feature=plcp 

   

Eurowyzwanie 2012 

 
 

 
 

Podaruj Filipkowi 1 % podatku 
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Tradycj ą Przedszkola nr 
22 w Rybniku-Gotartowicach 
stało si ę organizowanie 
Kiermaszu Bo żonarodzenio-
wego. W tym roku został 
ogłoszony konkurs na „Naj-
piękniejszy Stroik Bo żonaro-
dzeniowy”. Stroiki  te zostały 
wykonane przez naszych 
przedszkolaków przy udziale 
ich rodziców.  

Na kiermaszu wystawionych zo-
stało 35 stroików. Dużą sympatią 
cieszyły się również  własnoręcznie 
wykonane ozdoby choinkowe  i kartki 
świąteczne.  

     Rada Rodziców oraz  Rada 
Pedagogiczna miała nie łatwe zadanie 

dokonując wyboru 
najpiękniejszego stro-
ika. Prezentującą się 
okazale wystawę 
wzbogacała unosząca 
się w powietrzu woń 
świerku, cynamonu 
oraz pomarańczy. 
Niepowtarzalna atmos-
fera świąt roztaczała 
się wokół przedszko-
la. Personel placówki  
jest ogromnie 
wdzięczny rodzicom 
za zaangażowanie i 
pomoc w organizacji tego przedsię-
wzięcia. Bardzo dziękujemy zarówno 
wszystkim wykonawcom jak i na-
bywcom tak niepowtarzalnych ozdó-
bek. Fundusze zebrane podczas kier-

maszu pozwolą wzbogacić bazę 
przedszkola w pomoce dydaktyczne.   
    E. U. 

 

Uchwał ą Rady Miasta 
Rybnika z dniem 1 wrze śnia 
utworzono Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 6 w skład, 
którego weszły Szkoła Pod-
stawowa nr 16 i Przedszkole 
nr 18. Zespół obejmuje 30 
oddziałów tj. 512 uczniów i 
221 przedszkolaków. Pracuje 
tutaj 47 nauczycieli i 28 pra-
cowników administracji i ob-
sługi. Zespół realizuje cele i 
zadania okre ślone w ustawie 
o systemie o światy oraz za-
rządzenia organu prowadzą -
cego jakim jest Gmina Ryb-
nik. 

Dnia 1 września w czterech kla-
sach pierwszych odbyło się uroczyste 
pasowanie na ucznia. Po złożeniu 
ślubowania uczniowie otrzymali bire-
ty i dyplomy, nie zabrakło tradycyj-
nego rogu obfitości przygotowanego 
przez rodziców. 

14 października odbyło się spo-
tkanie z okazji Święta Komisji Edu-
kacji Narodowej popularnie nazywa-
nego Dniem Nauczyciela. W uroczy-
stości oprócz emerytowanych nauczy-
cieli i pracowników administracji i 
obsługi wzięli udział nasi księża z ks. 

proboszczem K. Błotko na czele oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców. 

W listopadzie grupa przedszkol-
na „Biedronki”, której wychowawcą 
jest pani Lucyna Zniszczoł przygoto-
wała dla rodziców Biesiadę Śląską. 
Dzieci przypomniały nam tradycje i 
zwyczaje naszego regionu.  

Ogromne podziękowania należą 
się również rodzicom tej grupy, któ-
rzy nie tylko pomogli w przygotowa-
niu biesiady, ale aktywnie wzięli w 
niej udział występując na scenie. 
Biesiada ta została przedstawiona 
podopiecznym Domu Opieki Spo-
łecznej w Rybniku. Uśmiech i łzy 
szczęścia na twarzach dziadków były 
zapłatą za wspaniałe występy przed-
szkolaków, którzy dekorowali pier-
niczki świąteczne i przekazali je do 
Domu Opieki Społecznej. 

4 grudnia tradycyjnie zorgani-
zowano imprezę środowiskową dla 
mieszkańców naszej dzielnicy. Górni-
cy oraz ich najbliżsi po mszy świętej 
wzięli udział w biesiadzie. Swą obec-
nością zaszczycili nas nasi radni p. A. 
Gruszka i p. J. Mura, przedstawiciele 
Rady Dzielnicy Boguszowice oraz 
dyrektorzy sąsiednich placówek 
oświatowych. Na tegoroczne przed-
stawienie barbórkowe składały się 

liczne scenki rodzajowe i skecze 
przygotowane przez uczniów pod 
opieką p. E. Czerkawskiej oraz na-
uczycieli klas I-III. Nie zabrakło naj-
młodszych gdzie grupa 6 i 5 latków 
„Biedronki” pod opieką p. L. Znisz-
czoł przypomniała wszystkim naszą 
śląską gwarę. 

Miesiąc grudzień to czas kolę-
dowania.  Wszystkie grupy przed-
szkolne wraz z wychowawcami przy-
gotowały indywidualnie lub grupowo 
Jasełka dla rodziców. Nasi najmłodsi 
okazali się wspaniałymi aktorami 
wcielając się w swoje role czy śpie-
wając kolędy. Składamy tutaj podzię-
kowania wszystkim rodzicom za 
udział w uroczystości i pomoc przy jej 
organizacji a szczególnie tym, którzy 
byli autorami tych wspaniałych stro-
jów przygotowanych dla dzieci. 

  
Dziękujemy wszystkim rodzi-

com Zespołu za pomoc i wsparcie 
oraz aktywny dział we wszystkich 
akcjach charytatywnych przepro-
wadzonych w naszej placówce. 
                                                                               
 

Dyrektor Zespołu 
Teresa Uchyła 

 
 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Przedszkolu nr 22 

Pół roku z życia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 
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Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 27.01.2013r.       III NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got) 
8.3o 1/+Maria Smołka, mąż Franciszek, Maria Korduła, 

mąż Tadeusz 
 2/+Jarosław Sołodczuk, 1 rocznica, Regina i Teodor 

Sołodczuk,  Hipolit Janina Seicka 
10.oo 1/+Zenon Sitko, 4 rocznica   
 2/+Alojzy Babilas,  żona Anna, córki Gertruda i 

Klara, syn Albert 
11.3o +Gawłowski Adam, córka Monika, Elżbieta Gaw-

łowska, mąż Karol, Stanisława Charchowska, mąż 
Jakub, Emil Gawłowski, żona Aniela, Emilia Gaw-
łowska, Marcin Pilch, Marzena Pilch 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Heleny Garbocz oraz w intencji dzieci z rodzinami,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 
dla Alojzego Maroszek, 4 rocznica  

20.3o  
 Poniedziałek – 28.01.2013r.        WSPOMNIENIE ŚW.  

TOMASZA Z AKWINU  
7.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-

go za + Kazimierza Słapę, na pamiątkę urodzin, 
rodziców z obu stron 

 2/+Bożena Dronia, 3 rocznica 
17.oo 1/+Irena Wita, 1 rocznica (Rasz) 
 2/+Tomasz Kania, 6 rocznica, Mirosław Szeliga i 

wszystkie ofiary katastrofy budowlanej 
 Wtorek – 29.01.2013r.     
7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodziców z obu 

stron 
 2/+Tadeusz Koziołek – od szwagra Jana z rodziną 
17.oo 1/+Teresa Jaśko, 1 rocznica (Got) 
 2/+Franciszka Muras, 2 mężów, Erwin Jonderko 
 Środa – 30.01.2013r. 
7.oo 1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu stron 
 2/+Alojzy Stajer, 30 dzień po śmierci 
17.oo 1/+Robert Szymura 
 2/+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman i 

Regina Moćko, syn Norbert, Józef i Regina Skorupa 
 Czwartek – 31.01.2013r.                  WSPOMNIENIE  

ŚWIĘTEGO JANA BOSKO  
7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołana kapłańskie i 
zakonne – zamawiają Gotartowice 

 2/+Anna Dziwoki (Bog) 
16.oo Zaginiony Krystian Dziurok – w rocznicę urodzin 
17.oo 1/+Salomea i Eryk Konsek 
 2/+Bolesław Szymura – na pamiątkę urodzin 
 Piątek – 01.02.2013r. 
7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy świata w intencji kapłanów naszej 
parafii, członków Straży Honorowej i ich rodzin 

 2/+Regina Sobala, mąż Konstanty, Józef Oleś, Al-
fred Musiolik, Walenty Maciończyk  (Bog) 

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

 2/+Maria Wielgocka, mąż Józef 
 3/+Alojzy Nikel, 30 dzień po śmierci 
18.oo W intencji młodzieży naszej parafii oraz kandydatów 

do bierzmowania 
 Sobota – 02.02.2013r.           ŚWIĘTO OFIAROWANIA  

PAŃSKIEGO  
7.oo +Maria Winkler, Genowefa Wądołowska, mąż Stani-

sław 
10.oo 1/+Emil Romański, 14 rocznica, żona Bronisława 

(Bog) 
 2/+Roman Rduch – na pamiątkę urodzin 
15.3o 1/+Wiktor Wróbel, 1 rocznica 
 2/+Anna Juśkowiak 
17.oo 1/+Dorota Szczotka, w rocznicę śmierci, mąż Alojzy 
 2/+Pelagia Ogierman, 2 rocznica (Bog) 
 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Wanessa Ziętek                    
 Niedziela – 03.02.2013r.       IV NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Adam Bartczak 
8.3o +Bronisława i Joachim Pawlak (Bog) 
10.oo +Bronisława i Izydor Pendziałek, Aniela i Jan Kula 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Henryka 

Cyrulik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

16.oo 1/+Edward Oleś, 2 rocznica (Rasz) 
 2/+Henryk Przeliorz, 14 rocznica (Rasz) 
 3/+Aniela Pomykoł, 7 rocznica, Maria Adamczyk, 

mąż Jan, Zofia Pomykoł, mąż Alfred  
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 94 rocznicy urodzin 

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

 Poniedziałek – 04.02.2013r. 
7.oo 1/+Stefan Gąsior, 12 rocznica, rodzice Antoni i Zofia 

Gąsior, Józef Kuczera (Bog) 
 2/+Maria Bober – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Adam Bartczak, 1 rocznica 
 2/+Marta Kuczera, 1 rocznica 
 Wtorek – 05.02.2013r.     WSPOMNIENIE ŚW. AGATY  
7.oo  
17.oo 1/+Kazimierz Sychta, 1 rocznica 
 2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków 
 Środa – 06.02.2013r.       WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA  

 MIKI I TOWARZYSZY  
7.oo 1/+Marian Jurczyk (Bog) 
 2/+Paweł Sobik (Bog) 
17.oo 1/+Ryszard Buchalik, 4 rocznica (Bog) 
 2/+Paweł Pierchała, żona Otylia, 16 rocznica (Bog) 
 Czwartek – 07.03.2013r. 
7.oo +Roman Rduch,1/ 30 dzień po śmierci 
17.oo 1/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo 

Helena Fudala 
 2/+Franciszek Oleś, 2 rocznica (Got) 
 Piątek – 08.02.2013r. 
7.oo +Henryk Kuśka, ojciec Roman (Bog) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Mar-
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ta i Paweł Gąsior (Bog) 
 2/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina (Bog) 
 Sobota – 09.02.2013r. 
7.oo 1/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 
 2/+Teresa i Karol Bulanda, rodziców z obu stron 

(Bog) 
17.oo 1/+Ewald Karkoszka (Bog) 
 2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław 
 Niedziela – 10.02.2013r.        V NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo  
8.3o +Ewa Kudyba, 8 rocznica 
10.oo 1/+Andrzej Czerwiński, ojciec Eugeniusz, teściów, 

zmarłych z rodziny Osiński i Czerwiński 
 2/+Celina Szymura, 4 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 

Henryka i Elżbiety Sobik, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

13.oo Ślub: Grażyna Tworkowska – Kamil Niemyjski 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Grzego-

rza Krawczyka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

 2/Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika 
z okazji 75 urodzin Marii Dziwoki z Raszowca,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o  
 Poniedziałek – 11.02.2013r. 
7.oo  
17.oo +Jerzy Dziwoki 
 Wtorek – 12.02.2013r. 
7.oo +Łucja Zniszczoł, 16 rocznica, mąż Paweł, syn Aloj-

zy, 3 zięciów, 3 wnuków (Bog) 
17.oo +Anna Grobelny, 1 rocznica 
 Środa – 13.02.2013r.                ŚRODA POPIELCOWA  
7.oo  
10.oo +Elżbieta Maciączyk, 30 dzień po śmierci (Bog) 
15.3o +ks. Józef Zuber, 2 rocznica  
17.oo +Robert Musiolik, 6 rocznica, żona Krystyna 
 Czwartek – 14.02.2013r.          ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA  

I METODEGO  
7.oo +Maria Przeliorz, mąż Jan, zięć Leon (Got) 
17.oo +Małgorzata Zimończyk, 14 rocznica, mąż Roman, 

Konstanty i Berta Kania, Konstanty i Maria Zimoń-
czyk, Walenty i Józef synowie (Bog) 

 Piątek – 15.02.2013r. 
7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Edward Kluger 
 Sobota – 16.02.2013r. 
7.oo +Józef Zuber, 2 rocznica 
17.oo +Helena Mura, mąż Jan 
 Niedziela – 17.02.2013r.    I NIEDZIELA WIELKIEGO  

POSTU 
`7.oo  
8.3o +Sabina Jurczyk – na pamiątkę urodzin 
10.oo +Tomasz Szostek 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Joanny 

Benisz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
14.15 Chrzty i roczki: Dawid Lukanek 
16.oo +Stanisław Hein – na pamiątkę urodzin 
20.3o  
  

Poniedziałek – 18.02.2013r. 
7.oo +Barbara Cichy, 3 rocznica (Bog) 
17.oo +Rajmund Brząkalik, 3 rocznica 
 Wtorek – 19.02.2013r. 
7.oo 1/+Jan Wencka, rodzice Leon i Maria, 2 braci, Anto-

nina i Antoni Kasiewicz (Bog) 
 2/+Justyn Zieleźny, matka Waleska, dziadków z obu 

stron (Got) 
17.oo +Alojzy Juraszczyk, 5 rocznica 
 Środa – 20.02.2013r. 
7.oo +Henryk Zniszczoł, 2 rocznica 
17.oo +Irena Dziurok – na pamiątkę urodzin 
 Czwartek – 21.02.2013r. 
7.oo +Roman Kuśka, syn Henryk, zięć Jerzy Gruszczyń-

ski 
17.oo +Henryk Torbicki, 1 rocznica 

 Piątek – 22.02.2013r.                    ŚWIĘTO KATEDRY  
ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

7.oo +Reinhold Kajzerek (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Emilia Kuś, mąż Karol, syn Edward 

+Ryszard Lachowski, 7 rocznica (Bog) 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Jan Pope (Got) 
+Ema Klimek, mąż Florian, synowie Erwin i Longin 
Klimek, wnuk Czesław Klimek, Waleska Dziwoki, 
mąż Robert (Bog) 
+Bronisława i Zygmunt Janowicz, rodziców z obu 
stron, Walter Matuszczyk, Zofia i Jan Garbocz 
+Albina Sobik, 2 mężów, 2 synowe, 2 synów, 
wnuczka Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas 
+Antoni Przeliorz, żona Franciszka 
+Edward Cygan, żona Stanisława, Mirosław Mo-
ciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Brunon Sobik, żona 
Zofia, dusze w czyśćcu (Got) 
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja, 
Stefan Szymura 
+Irena Kluger, Wincenty Frelich 
+Apolonia Łaszczewska, na pamiątkę imienin 
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice 
+Józef Szymura, dwie żony Franciszka i Anna, 
zmarłych z pokrewieństwa (Got) 
+Zygmunt Torbicki, rodziców, Rufin Kula, dwie 
żony, Helena i Kazimierz Szweda 
+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec 
+Florian Kukla, żona Maria, 3 córki i syn, Eulalia 
Urban 
+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław 
+Ewald Karkoszka od rodziny Maroszek 
+Helena Mierzejewska 
+Paweł Niesłańczyk 
+Regina Skiba, mąż Leopold, rodziców z obu stron, 
zięć Oskar, rodziców, pokrewieństwo, dusze w 
czyśćcu 
+Roman Rduch (Got) 
+Alojzy Joszko 13 rocznica, żona Helena, Alfred 
Płaczek, żona Anna, Józef Klejnot, żona Franciszka 
+Albert Pustołka, synowie Mirosław i Aleksander 
+Walenty Henich, żona Albina, Emil Kłosek, żona 
Maria (Got) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
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Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków 
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sobcik, Michałowicz, Ku-
czera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Ol-
bryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk (Bog) 
+Zygmunt Konsek – na pamiątkę urodzin(Got) 
+Roman Konsek, żona Łucja(Got) 

 Sobota – 23.02.2013r. 
7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Czesława,  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
w intencji dzieci z rodzinami. T.D 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Józefa 
Cofalika, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

17.oo +Tadeusz Koziołek, 1 rocznica 
 Niedziela – 24.02.2013r.     II NIEDZIELA WILKIEGO  

 POSTU 
7.oo +Gertruda i Józef Piontek (Bog) 
8.3o 1/+Pelagia Oleś, mąż Konstanty (Rasz) 
 2/+Danuta Karpińska – na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Daniel Kuczera – na pamiątkę urodzin 
 2/+Róża Korduła, za zmarłych z rodziny Korduła, 

Budny 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Dawida 

Kuźniewskiego, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

16.oo +Stanisław i Wincenty Adamski, pokrewieństwo 
Adamski, Biczysko i Jędrzejczyk 

20.3o  
 Poniedziałek – 25.02.2013r. 
7.oo 1/+Jadwiga Romańska, 2 rocznica, mąż Rajmund, 

rodzice z obu stron 
 2/+Jan Fojcik, 9 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Franciszka Karwot, 1 rocznica 
 2/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, Marta żona, 

synowa Olga 
 Wtorek – 26.02.2013r. 
7.oo 1/+Bronisław Motyka, syn Andrzej 
 2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i Franci-

szek synowie 
17.oo 1/+Róża Korduła 
 2/+Otylia Pierchała, mąż Paweł, 10 rocznica 
 Środa – 27.02.2013r. 
7.oo 1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron 
 2/+Anna i Robert Gembalczyk (Got) 
17.oo 1/+Ernest Bulanda, rodzice i teściowie 
 2/Apostolat Maryjny 

 Czwartek – 28.02.2013r. 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawiają Boguszowice 

 2/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk 
17.oo 1/+Paweł Woźniok, 1 rocznica 
 2/+Alojzy Maroszek, na pamiątkę urodzin, rodziców 

Adolf i Maria Maroszek 
 3/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, rodziców 
 Piątek – 01.03.2013r. 
7.oo Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu sercu NMP 

za grzechy świata oraz w intencji kapłanów naszej 
parafii oraz członków Straży Honorowej NSPJ i ich 
rodzin 

17.oo 1/+Roman Szymura, 1 rocznica 
 2/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
18.oo W intencji młodzieży naszej parafii oraz kandydatów 

do bierzmowania 
 Sobota – 02.03.2013r. 
7.oo 1/Do Niepokalanego serca NMP – za parafian 
 2/+Alfred Klejnot, 4 rocznica (Got) 
12.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 urodzin Anastazji 

Bulanda , z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze oraz w intencji synów z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Albina Sobik – w rocznicę urodzin 
 2/+Janina Ruś, 7 rocznica, mąż Władysław, teść 

Józef, żona Maria (Bog) 
 3/+Helena Nowrot, mąż Karol, zmarłych rodziców  
 Niedziela – 03.03.2013r.                      III NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
7.oo  
8.3o +Kazimierz Janiczek 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Weroniki Korduła, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze i z okazji urodzin synów Grzegorza 
i Krzysztofa. TD 

11.3o +Rufin Gawlik, Jadwiga i Ludwik Gawlik, Piotr 
Szymiczek, dziadków z obu stron (Bog) 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Kazimie-
rza Tkocz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

20.3o  
 Poniedziałek – 04.03.2013r.                   ŚWIĘTO ŚW.  

KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA  
7.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-

go za śp. Kazimierza Słapę, z okazji imienin  
 2/+Stanisław Palarz, żona Gertruda, Marta i Monika 

Konsek (Bog) 
17.oo 1/+Alojzy Szymura, 1 rocznica 
 2/+Józef Pawliczek, żona Helena, rodziców z obu 

stron 
 Wtorek – 05.03.2013r. 
7.oo +Karol Hajzyk, dziadków Bronisława i Alojzy Mali-

na, Ryszard i Zofia Hajzyk 
17.oo 1/+Franciszek Łatas, 1 rocznica 
 2/+Fanciszka Ogon, 2 mężów 
 Środa – 06.03.2013r. 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, 32 rocznica, żona Janina, Leon 

Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodziców z 

obu stron 
17.oo 1/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 

Małgorzata i Roman Zimończyk (Bog) 
 2/+Berta Waliczek, 10 rocznica, mąż Józef, Arka-

diusz Olma 
 Czwartek – 07.03.2013r. 
7.oo +Maria Szewczyk, Wiktor mąż, syn Jan, zięć Roman 

(Bog) 
17.oo 1/+Józef Groborz, 1 rocznica 
 2/+Henryk Wilczek, 6 rocznica 
 3/+Alojzy Karwot, 2 rocznica (Bog) 
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Piątek – 08.03.2013r. 
7.oo +Franciszka i Teodor Kempny (Bog) 
17.oo 1/+Sławomir Popierzyński, 1 rocznica 
 2/+Zbigniew Woźniak, 9 rocznica 
 Sobota – 09.03.2013r. 
7.oo 1/+Ewald Buchalik, syn Marian, Piotr Buchalik, 

Antonina żona, Ryszard Werber, żona Monika 
 2/+Alojzy Gorol, 3 rocznica, Bogdan Pierchała (Got) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy 

Korduły, z podz za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
 2/+Antoni i Gertruda Korduła, syn Franciszek, Bro-

nisław Zawionka, syn Rajmund 
 Niedziela – 10.03.2013r.                      IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny 
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus, 6 rocznica (Got) 
 2/+Krystyna Zniszczoł, 19 rocznica 
10.oo +Matylda Malina, mąż Walenty 
11.3o +Jerzy Przeliorz, 6 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
16.oo 1/+Barbara Cichy, dziadków (Bog) 
 2/+Jan Nogły 
20.3o  
 Poniedziałek – 11.03.2013r. 
7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy i 

Anna Sobik 
 2/+Gertruda Matuszczyk, mąż Ernest, rodziców z 

obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Alfred Dziwoki, 1 rocznica 
 2/+Stefania Klimosz, teściowie Lidia i Bonawentura, 

2 synów 
 Wtorek – 12.03.2013r. 
7.oo 1/+Anna Gałuszka, mąż Walenty, syn Stefan, córka 

Genowefa 
 2/+Franciszek Lipka (Got) 
17.oo 1/ Z okazji urodzin ks. Marka Siedlaczka  
 2/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni, Franciszka 

Matuszczyk  
3/ +Gertruda Hartman 

 Środa – 13.03.2013r. 
7.oo 1/+Dionizy Maciończyk, żona Aniela, Antoni Gajda 
 2/+Elżbieta Liszka, Karolina i Antoni Liszka (Got) 
17.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena, rodziców 
 2/+Maria Wielgocka, mąż Józef 
 Czwartek – 14.03.203r. 
7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik (Rasz) 
 2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, rodziców i ro-

dzeństwo (Rasz) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Urszuli 

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

 2/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard Hajnisz, 
żona Marta 

 Piątek – 15.03.2013r. 
7.oo 1/+Berta Podleśna (Got) 
 2/+za zmarłych członków Różańca 
17.oo 1/+Za zmarłych z rodziny Ochojski, Babilas, Żelaw-

ski, Erwin Klimek 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, synowie 

Alojzy i Szymon 
 3/+Gerard Zimończyk, Paweł Smyczek, żona Stefa-

nia 
 Sobota – 16.03.2013r. 
7.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów,  

2 synowe (Got) 
 2/+Małgorzata Sobik, mąż Paweł, Anna Kania, mąż 

Wiktor 
17.oo 1/+Urszula Kardynalska, 10 rocznica, Zdzisław Barć, 

rodziców i teściów (Bog) 
 2/+Helena i Henryk Wita, Anna Tomecka, Maria i 

Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż Paweł (Bog) 
 3/+Maria i Alojzy Juraszczyk, Berta i Franciszek 

Buchalik (Bog) 
 Niedziela – 17.03.2013r.                        V NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
7.oo  
8.3o 1/+Józef Buchalik, 4 rocznica  (Got) 
 2/+Regina Piskadło, 2 rocznica, mąż Bolesław 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 83 urodzin Józefa 

Nowoka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

11.3o +Ernestyna Stajer (Got) 
14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo +Roman Orszulik, 1 rocznica 
20.3o  
 Poniedziałek – 18.03.2013r. 
7.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław, rodziców z obu 

stron 
 2/+Józef Szymura, 2 żony 
17.oo 1/+Helena Pakura, 1 rocznica 
 2/+Wiesław Osiak, matka Bronisława 
 Wtorek – 19.03.2013r.                UROCZYSTOŚĆ ŚW.  

JÓZEFA, OBLUBIE ŃCA 
7.oo 1/+ks. Józef Zuber 
 2/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 

Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty  
17.oo 1/+Robert Pierchała, żona Maria, synowa Maria 
 2/+Krystyna Sobik, , 4 rocznica 
 3/Do Opatrzności Bożej z okazji 8o urodzin Hilarii 

Sojka z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD od córek i syna 

 Środa – 20.03.2013r. 
7.oo +Regina Mura, mąż Franciszek, córka Dorota, Maria 

i Piotr Rojek, dziadków z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Irena Dziurok, 1 rocznica 
 2/+Łucja, Józef i Eugeniusz Kula, Klara i Eryk Wy-

robek 
 Czwartek – 21.03.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Roman Dyla, 1 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Agnieszki 

Dyla, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
 Piątek – 22.03.2013r. 
7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy (Bog) 
 2/+Józef Kula, żona Marta (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Alojzy Tudzież, żona Waleria, Aureliusz Procek, 

żona Małgorzata, syn Andrzej 
+Wiktor Szier, żona Zofia, rodziców z obu stron 
+Józef i Anna Przeliorz, syn Józef 
+Dorota i Henryk Śliwa – od znajomych 
+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Alojzy 
Kula (Bog) 
+Ernest Rainhard 9 rocznica, Fryderyk Englisz, żona 
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Aniela, syn Edmund, wnuk Grzegorz (Bog) 
+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek, 
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Leszek Gomółka, 26 rocznica (Got) 
+Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa, 4 
synów, 2 synowe Hildegarda i Elżbieta, Paweł Gasz, 
2 żony, 4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe 
Zofia i Elżbieta, Ryszard Praśniewski, 2 synów, 
Stanisław Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, 
zięć Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław, Franciszek Maroszek, Bartosz Pawlas 
+Józef Kania – na pamiątkę urodzin 
+Gabriela Piechaczek 
+Łucja Raszka, 22 rocznica, mąż Józef, rodziców i 
rodzeństwo z obu stron (Got) 
+Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron (Bog) 
+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Maria Dzie-
dzic, mąż Adam 
+Alfred Dziwoki – od siostry Anieli z rodziną (Got) 
+Konstanty Sobik, żona Albina, 2 synów, 2 synowe, 
wnuczka Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas (Got) 
+Maria Motyka, mąż Paweł, 4 synów, córka Cele-
styna, wnuczka Agnieszka, 3 zięciów, zmarłych z 
rodziny Konior, Motyka, dusze w czyśćcu 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa, syn Wiesław, 2 zięciów 
+Edward Cygan, żona Stanisława, Mirosław Ma-
ciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona 
Krystyna, Zofia Tudzież, mąż Paweł (Got) 
+Zygfryd Zając – na pamiątkę urodzin 
+Leon Wacławczyk, żona Marta, 2 synów, Józef 
Sładek, żona Marta 
+Stefania Przelazły, mąż Wacław, córka Janina, syn 
Kazimierz 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta 
i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w 
czyśćcu 
+Kazimierz Gierłowski, rodzice Józef i Marianna, 
brat Bronisław, Paweł Motyka, żona Maria, synowie: 
Bronisław, Szczepan, Józef, Jerzy, córka Celestyna 
+Roman Rduch (Got) 
+Aniela Piecha, 8 rocznica, mąż Alojzy, 19 rocznica 
(Bog) 
+Jadwiga Konsek, mąż Józef, syn Stanisław, rodzi-
ców z obu stron (Bog) 
+Klaudia Wiśniewska, mąż Edward, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Marta Zniszczoł, Jan i Julianna Musiolik, synowie 
Józef i Antoni, Wiesław Benisz, Genowefa Konsek 
+Gertruda Białecka, mąż Ryszard, wnuk Damian, 
pokrewieństwo Stajer, Białecki, Maria Pozor, mąż 
Paweł, 4 córki, syn, za zmarłych sąsiadów z ulicy 
Armii Ludowej 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków 
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sobcik, Michałowicz, Ku-
czera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Ol-

bryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Jan Bogaczek, żona Gertruda, Alojzy, Czesław i 
Bolesław synowie, Roman Bogaczek, żona Helena 
(Got) 
+Agnieszka Kuczera na pamiątkę urodzin 

 Sobota – 23.03.2013r. 
7.oo 1/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa Janina, 2 

zięciów Robert i Szczepan (Bog) 
 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got) 
17.oo 1/+Brunon Gruszka, 1 rocznica 
 2/+Helena Kula, w rocznicę śmierci, mąż Alfred 
 Niedziela – 24.03.2013r.        NIEDZIELA PALMOWA  

MĘKI PAŃSKIEJ  
7.oo +Edward Motyka – na pamiątkę urodzin (Got) 
8.3o +Wiesław Kachniarz, Anna Konsek, mąż Konrad,  

2 córki, 2 synów, zięć Henryk, Zofia Racułt, dusze  
w czyśćcu cierpiące 

10.oo +Czesław Mura, Alojzy Mura, syn Paweł i Alfred 
(Bog) 

11.3o +Klara Hartman, 3 rocznica, mąż Stanisław, Maria i 
Jan Zmarzły 

16.oo Alojzy Kirsek (Rasz) 
20.3o  
 Poniedziałek – 25.03.2013r. 
7.oo +Bolesław Kula – w rocznicę urodzin 
17.oo 1/+Anna Masłowska, 1 rocznica 
 2/+Jan Hendzel, 1 rocznica 
 Wtorek – 26.03.2013r. 
7.oo 1/+Władysław Koziołek, 4 rocznica 
 2/+Franciszek Motyka, 8 rocznica 
17.oo 1/+Lidia Konsek, 1 rocznica 
 2/+Józef Pustołka, 1 rocznica 
 Środa – 27.03.2013r. 
7.oo 1/+Józef Dziwoki 15. rocznica, żona Marta 
 2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Adolf Oślizlok, 

Zofia i Józef Oślizlok, dziadków, dusze w czyśćcu 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, Anastazja Klu-

ger(Got) 
 Czwartek – 28.03.2013r            WIELKI CZWARTEK  
17.oo 1/Za parafian 
 2/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i 
zakonne 

 3/Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpaste-
rzy naszej parafii zamawia Świecka Rodzina Fran-
ciszkańska 

 Piątek – 29.03.2013r.           PIĄTEK M ĘKI PAŃSKIEJ  
9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonia Wielkiego Piątku 
 Sobota – 30.03.2013r.                     WIELKA SOBOTA  
20.oo 1/za parafian 
 2/+Alfred Winkler 
 3/+Erwin Oleś, 17 rocznica, rodziców Jadwiga i 

Antoni, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 

 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 

Estera Rojek, Maja Ryzińska, Kacper Suliga, Zofia Matia-
nowska, Nikola Taczek, Kamil Szymura, Marek Roskosz, 
Agnieszka Lampert, Alan Gancarczyk, Laura Pośpiech, 
Lena Sułek, Paweł Kłosek, Bartłomiej Pawela, Szymon 
Szewieczek, Arkadiusz Gajewski, Filip Lach, Szymon Ma-
zur, Szymon Szewieczek, Olaf Szmid, Miłosz Franek, Filip 
Czempik, Lena Dworaczek, Sandra Bajorek, Julia Kandel-
ska, Oliwia Masłowska, Oskar Śleziak 
 

Śluby: 

Król Łukasz – Szmid Zofia 
Dziwoki Łukasz – Szweda Aneta 
Bosak Kacper – Cichy Martyna 

 

Pogrzeby: 

Szymura Henryk  14.07.1937 – 01.11.2012 
Dworok Henryk  15.08.1937 – 04.11.2012 
Łuczak Antoni  12.01.1929 – 06.11.2012 
Juraszczyk Cecylia  14.11.1926 – 19.11.2012 
Mura Róża   11.08.1936 – 20.11.2012 
Potyra Józef   03.04.1928 – 21.11.2012 
Sładek Alojzy  06.07.1936 – 07.12.2012 
Karkoszka Ewald  30.12.1930 – 13.12.2012 
Wiaterek Hieronim  24.08.1932 – 17.12.2012 
Kula Jerzy   17.02.1940 – 23.12.2012 
Stajer Alojzy   15.07.1929 – 28.12.2012 
Piskorz Dorota  12.03.1962 – 02.01.2013 
Nikel Alojzy   29.09.1934 – 31.12.2012 
Juśkowiak Anna  06.03.1925 – 03.01.2013 
Rduch Roman  02.02.1934 – 07.01.2013 
Żadka Elżbieta  14.11.1924 – 13.01.2013 
Maciączyk Elżbieta  18.09.1919 – 13.01.2013 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
Luty  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza 
matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach. 
-) Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych woj-
nami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przy-
szłość. 

Marzec 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, 
ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, 
powierzonym ludzkiej odpowiedzialności. 
-) Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli 
niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi. 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

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

Protokoły przed ślubne  

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

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

Sakrament chrztu  

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 24 marca 2013 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze marcowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 marca 2013 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 zelatorek  
Żywego Różańca 

 
19 grudnia w Domu Parafialnym miało miejsce 
kolejne spotkanie zelatorek Żywego Różańca. 
 

Spotkanie Grupy Biblijnej 
 

6 grudnia na probostwie spotkała się Grupa Bi-
blijna. Od września nowym opiekunem grupy jest 
ks. Marek Siedlaczek.   

6 
 

Roraty z udziałem harcerzy 
 
 
Wyjątkową oprawę 
liturgiczną miały roraty 
z udziałem boguszo-
wickich harcerzy w so-
botę 15 grudnia. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
.  
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Pasterka 2012 
 
 
 

Tradycyjnie w czasie pasterki 
ks. Proboszcz poświęcił 
szopkę w naszym kościele, 
zaś po Eucharystii na placu 
kościelnym harcerze zapra-
szali do dzielenia się opłat-
kiem, na kubek gorącej her-
baty oraz do wspólnego ko-
lędowania. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Święto św. młodzianków  
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Zakończenie  
Starego Roku 

 
W wieczór sylwestrowy podczas 
uroczystej Eucharystii połączonej  
z nabożeństwem ekspiacyjno-
dziękczynnym podziękowaliśmy Bo-
gu za miniony rok prosząc o błogo-
sławieństwo Boże na to, co nas cze-
ka w roku 2013. 

Pogrzeb  
śp. Alojzego Nikela 

Z żalem pożegnaliśmy 4 stycznia 2013 r. 
ostatniego zmarłego w ubiegłym roku 
kalendarzowym parafianina, osobę 
szczególnie wpisaną w życie naszej 

wspólnoty śp. Alojzego Ni-
kela, który przez długie lata 
reprezentował naszą Dusz-
pasterską Radę Parafialną. 

 
 

Kolędowanie  
z chórem  

„Cor Jezu” 
 

W Uroczystość Objawienia 
Pańskiego 6 stycznia do 
wspólnego kolędowania w 
naszej świątyni zaprosił 
parafialny chór „Cor Jezu”. 
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Kolęda na probostwie 
 
Tradycyjnie 6 stycznia w Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego kolędę przyjmują na „Farze”. 

  
 

XVIII Konkurs  
Wiedzy Biblijnej 

 
Jak co roku Wydział Katechetyczny Kurii Metropo-
litarnej w Katowicach zorganizował konkurs biblij-
ny przeznaczony dla naszych najmłodszych czy-

telników. Tym razem jego fundamentem stała się 
Ewangelia wg św. Jana. W etapie rejonowym 
udział wzięli: Emilia Zimnol, Justyna Pawliczek i 
Szymon Rosiński z Boguszowic (opiekun: ks. Woj-
ciech Kamczyk) oraz Martyna Krótki, Dawid Kula i 
Małgorzata Sojka z Gotartowic (opiekun: Barbara 
Sojka). 

 
 

 
.  

 

 
.  

 
.  

 
.  
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Z działalności Ruchu 
Światło-Życie 

O tym, co w ostatnich miesiącach działo 
się w ramach wspólnoty Ruchu Światło-
Życie w naszej parafii 

— czytaj str. 24 

 
 
 
 

 
 
 

 
Wycieczka na Stecówk ę 

 
.  

 
.  

 
Zabawa andrzejkowa 

 
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie 

.  

 
.  

 
Inscenizacja  

przed Pasterk ą 

 



serce ewangelii 44 

 
Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-

Życie 
 
 

Eqipes Notre-Dames 
w Brazylii 

 
XI Międzynarodowe Zgromadzenie Equ-
ipes Notre-Dame w Brasilii to czas prze-
pięknego świętowania Ruchu, dziękowa-
nia Bogu za to wielkie dzieło jakim są 
Ekipy w świecie. 

 
— czytaj str. 13-14 

 
 

 

Pół roku z życia Ze-
społu Szkolno-

Przedszkolnego nr 6 
 

O funkcjonowaniu powołanego z dniem  
1 września ZSP nr 6 w Boguszowicach 

 
— czytaj str. 32 
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