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„Odkupił swe owce Baranek bez skazy,                          Fot. ks. P. Mrozek 
 pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.”     

Sekwencja Wielkanocna 

           Alleluja         Święto Miłosierdzia          Seminarium  
        Jezus żyje!                  Bożego         Odnowy Wiary 
                               
        
                     
 

Pełni rado ści obchodzimy  naj-
większe święto – Zmartwychwsta-
nie Chrystusa Pana. Niech ta 
prawda opromieni całe nasze ży-
cie, przemienia serca, napełnia jąc 
je wiar ą, nadziej ą i mił ością. 
 

W pierwsz ą sobot ę marca rozp o-
czął si ę cykl dziesi ęciu spotka ń 
pogł ębiających wiar ę. Seminarium 
spotkało si ę z entuzjastycznym 
przyj ęciem parafian   
             — czytaj str. 16 

Od Wielkiego Pi ątku trwa nowenna 
przed Świętem Miłosierdzia Bo że-
go, które przypada w pierwsz ą 
niedziel ę po Wielkanocy. Otwórz-
my si ę na dar Miło ści Miłosiernej. 

— czytaj str. 5 –  6 
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Msza św. w intencji 
śp. Alojzego Nikela  
oraz zaginionego  

Krystiana Dziuroka 
 

4. lutego o godz. 17.oo przed 
spotkaniem Rady Parafialnej spra-
wowana była Msza św. w intencji 
wieloletnich członków tej Rady:  
śp. Alojzego Nikela oraz zaginionego 
w górach Krystiana Dziuroka. 

  
 

Spotkanie  
Rady Parafialnej 

 
Po Eucharystii odbyło się spotkanie 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 
które było przede wszystkim okazją 
do powołania Parafialnego Zespołu 
Synodalnego. 
 

— czytaj str. 16  
 

 
 
 

Feryjny wyjazd 
 ministrantów 

 

W pierwszym tygodniu ferii nasi ministranci udali się na wy-
cieczkę do Wisły i Górek Małych. Ich celem był basen w Hotelu 
Gołębiewskim oraz Chlebowa Chata.  

               — czytaj str. 20  

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 



serce ewangelii 3 

Zimowy  
wypoczynek  

Ruchu Światło-
Życie 

Kilkudniowy pobyt naszej mło-
dzieży w Brennej podczas 
ostatnich ferii był nie tylko cza-
sem dobrej zabawy i aktywnego 
wypoczynku, ale również du-
chowego wzrostu. 

— czytaj str. 19 – 20  
 

Dzień skupienia 
Ruchu Światło-Życie 

W sobotę 9 marca odbył się kolejny Dzień Wspólnoty deka-
natu Boguszowickiego. Tym razem młodzież gościła w para-
fii św. Anny w Świerklanach.  

— czytaj str. 20  
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Rekolekcje Wielkopostne 
A.D. 2013 

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w naszej 
parafii miały miejsce od niedzieli 3. marca do śro-
dy 6. marca. Nauki rekolekcyjne głosił dobrze 
nam znany ks. Ireneusz Pawlak. W ramach reko-
lekcji parafialnych swoje spotkania miała również 
młodzież z Gimnazjum nr 7. 

 
 
 

Spotkanie z osobami cho-
rymi i w podeszłym wieku 

 
W środę, w ramach rekolekcji parafialnych, miała 
miejsce Eucharystia połączona z udzielaniem 
Sakramentu Chorych. Po Mszy św. osoby chore i 
w podeszłym wieku zostały zaproszone przez 
nasz zespół charytatywny do Domu Parafialnego, 
aby spotkać się z księdzem rekolekcjonistą przy 
stole. Spotkanie swoimi występami ubogaciły 
przedszkolaki z grupy „Motylki”. 
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Jezus, za nas ofiarował swoje życie  

i powstał z martwych, abyśmy i my mogli 

ponownie narodzić się w Dniu  

Ostatecznym. 

 Niech Zmartwychwstały Pan, Zwycięzca 

śmierci, piekła i szatana  ożywia ciągle 

naszą  wiarę i nadzieję wbrew wszelkim 

przeciwnościom. Niech obdarzy nas 

wszelkimi potrzebnymi łaskami,  

a nadzieja życia wiecznego  

niech nam towarzyszy każdego dnia. 

Pamiętając o naszych chorych, starszych 

wiekiem i przebywających w różnych 

miejscach odosobnienia osobach  

- życzymy wszystkim zdrowia,  

cierpliwości w codziennych krzyżach  

i radości z prawdy, że Jezus żyje  

i jest pośród nas. 

Z najlepszymi Z najlepszymi Z najlepszymi Z najlepszymi życzeniami Wielkanoyczeniami Wielkanoyczeniami Wielkanoyczeniami Wielkanoccccnymi nymi nymi nymi     

i Boi Boi Boi Bożyyyym m m m bbbbłogosogosogosogosławieawieawieawieństwemstwemstwemstwem    

dla wszystkich parafian dla wszystkich parafian dla wszystkich parafian dla wszystkich parafian     

i przyi przyi przyi przybywajbywajbywajbywających gocych gocych gocych gości ci ci ci                                                                                                                                                                                                                 

                    proboszcz  ks. Krzysztof z mamproboszcz  ks. Krzysztof z mamproboszcz  ks. Krzysztof z mamproboszcz  ks. Krzysztof z mamą    

    ooooraz wikarzy ks. raz wikarzy ks. raz wikarzy ks. raz wikarzy ks. Wojtek i ks. MWojtek i ks. MWojtek i ks. MWojtek i ks. Maaaarekrekrekrek    

 

 

 

 

 

 

 
„ Wigilia wielkanocna 1966” 

 

Jest taka N oc, gdy czuw ając przy Tw oim  grobie,  

N ajbardziej jesteśm y K ościołem  –   

Jest to noc w alki, jaką toczy w  nas rozpacz z nadzieją: 

Ta w alka w ciąż się nakłada na w szystkie w alki dziejów ,  

N apełnia je w szystkie w  głąb 

(w szystkie one –  czy tracą sw ój sens?  

Czy go w tedy w łaśnie zyskują?) 

 

Tej N ocy obrzęd ziem i dosięga sw ego początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna N oc: N oc czuw ania przy Tw oim  

grobie. 

             Karol Wojtyła 
         

 
 
 
 

W pierwszą, niedzielę po Wielkanocy, bę-
dziemy jak co roku obchodzić Święto Miłosierdzia 
Bożego. Spełnia się w ten sposób żądanie, jakie 
Jezus przekazał za pośrednictwem s. Faustyny: 
„ Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miło-
sierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szcze-
gólnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte 
są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe mo-
rze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier-
dzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi  
i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win  
i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, 

Alleluja! RaduAlleluja! RaduAlleluja! RaduAlleluja! Radujjjjmy smy smy smy sieieieie    

w naszych sew naszych sew naszych sew naszych serrrrcach!cach!cach!cach!    

 
 

Święto Bożego  
Miłosierdzia  
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przez które płyną łaski; niech się nie 
lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, cho-
ciażby grzechy jej były jako szkarłat. 
Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że 
przez całą wieczność nie zgłębi go żaden 
umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszyst-
ko, co istnieje, wyszło z wnętrzności 
miłosierdzia mego. Każda dusza w sto-
sunku do mnie rozważać będzie przez 
wieczność całą miłość i miłosierdzie 
Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z 
wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczy-
ście obchodzone było w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludz-
kość spokoju, dopokąd nie zwróci się do 
źródła miłosierdzia mojego.” (Dzienni-
czek, 699) 

Liturgia drugiej Niedzieli Wielka-
nocnej,  prowadzi do spotkania z 
Jezusem Zmartwychwstałym w wie-
czerniku, który przywołuje nas do 
Siebie, aby ubogacić Paschalnym 
Darem Miłości Miłosiernej. Mówi każdemu: 
„Wi ększe jest miłosierdzie Moje, aniżeli nędze twoje i 
świata całego. Kto zmierzył dobroć Moją? Dla ciebie 
zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem 
przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć 
włócznią Najświętsze Serce Swoje i otworzyłem ci 
źródło miłosierdzia, przychodź i czerp łaski z tego 
źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie 
odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści Miłosier-
dzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze 
Mną spór o nędzę twoją. Zrób Mi przyjemność, że Mi 
oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię na-
pełnię skarbami łask." (Dz. 1485) 

Jest to ten sam Chrystus, którego przedsta-
wia obraz: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają 
przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym na-
czyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam To-
bie.” (Dz. 327) 

Święto Miłosierdzia Bożego stwarza nad-
zwyczajną okazję do dokonania się w nas du-
chowego zmartwychwstania, które jest najważ-
niejszym procesem, jaki ma się w nas dokonać w 
czasie ziemskiego pielgrzymowania. W tym dniu 
Jezus ponawia zaproszenie zwłaszcza dla tych, 

co niedowierzają w nieskończoną 
hojność Boskiego miłosierdzia: „Niech 
się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jak szkarłat. 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzesz-
ników. Dusze giną mimo mojej gorzkiej 
męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to 
jest święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli 
nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą 
na wieki.” (Dz. 965) 

Bezpośrednim przygotowaniem 
do Święta Miłosierdzia jest odprawie-
nie nowenny, rozpoczynającej się w 
Wielki Piątek, składającej się z próśb 
w intencji rozmaitych stanów i grup 
społecznych: „Pragnę, abyś przez te 
dziewięć dni sprowadzała dusze do zdro-
ju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły 
siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej 
potrzebują na trudy życia, a szczególnie 

w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz 
do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w 
tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie 
dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to bę-
dziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej 
duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosier-
dzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca 
Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych 
dusz.”  

(Dz. 1209) 
Wszystkich parafian zachęcamy do włącze-

nia się w tę modlitwę oraz do przeżycia święta 
Miłosierdzia Bożego w postawie ufności. Starajmy 
na nowo przybliżyć się do Chrystusa i otworzyć 
na bogactwo Jego Miłosierdzia.  
  

„O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, 
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. 
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, 
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.” 

(Dz. 951) 
LR

W styczniowo – lutowym 
numerze Serca Ewangelii w 
sposób szerszy omówili śmy 
działania gospodarcze mi-

nionego roku. Podyktowane 
to było całorocznym podsu-
mowaniem i wyra żeniem 
wdzi ęczności wobec ludzi, 

którzy w tych pracach byli 
zaangażowani.     

 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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Zwykle w zimowych miesią-
cach od stycznia do marca niewie-
le podejmuje się działań na polu 
gospodarczym. Zmobilizowani 
jednak tragicznym wydarzeniem 
pożaru kościoła w Jaśkowicach 
dokonaliśmy gruntownego prze-
glądu naszych kominów na obiek-
cie kościoła oraz ich otynkowania 
i pomalowania na biało. Słowo 
podziękowania za wykonaną w 
trudnych warunkach pracę należy 
się przede wszystkim panu Hu-
bertowi Figasowi oraz Roberto-
wi i Damianowi Zającom, Mar-
cinowi Kuczerze oraz Jankowi 
Zimnolowi . Dzięki inicjatywie 
pana Figasa przeprowadzono 
porządki w pomieszczeniu nad 
główną zakrystia i otynkowano 
zniszczoną powierzchnię sufitu. 
W pracach tych pomagali panu 
Hubertowi Robert i Damian Za-
jącowie. Powyższym osobom 
dziękujemy za bezinteresowny 
wkład pracy w nasze remonty 
parafialne.  Po dokładnych oglę-
dzinach dachu nad zakrystią ujaw-
niono zniszczenia, które wymagają 
remontu części stropowej. Remont 
dachu nad zakrystią poprzedzi  
kontynuację ostatniego etapu re-
montu elewacji kościoła od strony 
zachodniej.  W ostatnich tygo-
dniach przeprowadziliśmy również 
malowanie klatki schodowej, 
korytarzy i dwóch  sal na terenie 
Domu Parafialnego. W prace te 
zaangażowani byli panowie 
Śmiatkowie. Dziękujemy im za 
bardzo rzetelne wykonanie swoje-

go zadania oraz za duży  
margines bezinteresowno-
ści w tym, co robili. Dzię-
kujemy również rodzinie 
Wałach za wykonanie 
nowych wskaźników przed 
domem parafialnym, a 
panu Hubertowi za ich 
zainstalowanie. Panu Pio-
trowi Dyli  serdecznie 
dziękujemy za naprawę 
skrzynki elektrycznej przy 
Domu Pogrzebowym po 
ostatnim włamaniu. By 
chronić bardziej ten teren 
jesteśmy na etapie zabu-
dowy dodatkowych czuj-
ników z lampami i kamer. 
Dziękujemy panu Tor-
bickiemu za pomoc w tej sprawie. 

Liturgiczny okres  Wielkiego 
Postu to czas rekolekcji parafial-
nych i szkolnych, które również i 
w ty roku dane było nam przeży-
wać. Dziękujemy kapłanom, któ-
rzy je prowadzali: ks. Ireneuszowi 
Pawlakowi, ks. Marcinowi Ditri-
chowi oraz ks. Sebastianowi 
Mandryszowi. W działania reko-
lekcyjne wpisały się również nasze 
sympatyczne przedszkolaki – gru-
pa „Motylki”  na czele z panią 
Elwir ą Łatkowską, którzy przy-
byli ze swoim programem arty-
stycznym na spotkanie z naszymi 
chorymi i  starszymi  parafianami 
w ramach rekolekcji wielkopost-
nych. Przy tej okazji dziękujemy 
panu Krzysztofowi Kempnemu 
oraz pani Kosmalowej z Biura 
Rachunkowego za „sponsorowa-

nie” naszych 
paczek dla cho-
rych w czasie 
marcowego ob-
jazdu. Dziękuje-
my również ze-
społowi charyta-
tywnemu na czele 
z panią Kornelią 
i Piotrem Man-
dryszem za pod-
trzymanie na 
wysokim pozio-
mie działalności 
charytatywnej w 
naszej wspólno-

cie parafialnej. Niezależnie od 
tego prosił bym o dyskretne in-
formacje na temat konkretnych 
rodzin, oszczędnych i skromnych, 
które zmagają się z dzisiejszą bie-
dą, a same nigdy nie upominały się 
o jakąkolwiek pomoc. W szcze-
gólności jeśli te osoby są blisko 
Kościoła i praktyk duchowych. 
Potrzebna jest jeszcze większa 
świadomość i konkretne działanie, 
aby bogatszy dzielił się z tym co 
ma z  biedniejszym człowiekiem 
lub rodziną. Przy okazji warto 
przypomnieć, że jeśli chcemy mieć 
przy kościele, a jeszcze gorzej, bo 
w świątyni osoby natarczywie 
„żebrające” i przeszkadzające – 
zrobimy to dając im jakikolwiek 
grosz. Osoby te  przywożone są  
samochodem z terenu Pszczyny i 
próbują na każdej Mszy św. przy-
stępować do Komunii św. by ma-
nifestować swoją „pobożność”.  
Socjolodzy i badający to zjawisko 
wypowiadają się, że jest to najgor-
szy  sposób na udzielanie pomocy 
drugiemu człowiekowi.  

         Na czas Wielkiego Tygo-
dnia, radosnych  Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego i 
wszystkiego co nam Opatrzność  
Boża przyniesie z serca błogo-
sławię.  

Ks. Krzysztof Błotko  
– proboszcz  

 
Malowanie pomieszczeń Domu Parafialnego 

 
Przedszkolaki w „akcji” 
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(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. 

*** 
(...) Urodziłem się 25 lat temu w 

rodzinie, gdzie alkohol nie miał racji 
bytu. (...) Mając 14 lat, zacząłem pić 
piwo. Po pewnym czasie zauważyłem, 
że mogę wypić więcej od kolegów; 
byłem z tego powodu bardzo dumny. 
Po podjęciu edukacji w liceum (...) 
picie piwa wpisałem w rozkład dzien-
nych zajęć. Z biegiem czasu czę-
stotliwość opuszczonych zajęć lekcyj-
nych zaczęła wzrastać. Pojawiło się 
najpierw wino, a następnie wódka. Po 
dwóch latach przerwałem naukę w 
liceum. (...) Rozpocząłem naukę w 
szkole chorążych. (...) Wszystkie 
pieniądze z żołdu i te, które przysyłała 
mi matka, przeznaczałem na alkohol. 
(...) Gdy czasem nie było za co pić, 
sprzedawałem jakiś ciuch. (...) Po 
ukończeniu szkoły podjąłem pracę w 
jednostce wojskowej, (...) zamie-
szkałem w hotelu garnizonowym, by 
po dwóch latach być stamtąd wyrzu-
conym za częste libacje alkoholowe. 
Byłem wściekły i zły na cały świat - 
bez żadnych perspektyw - pierwszy 
raz targnąłem się na swoje życie. Nie 
miałem gdzie mieszkać. Przygarnęła 
mnie moja przyszła żona. (...) Za-
mieszkanie u niej nie wpłynęło na 
ograniczenie w piciu alkoholu, (...) w 
dalszym ciągu przepijałem całe pen-
sje. Z czasem moje plany związane z 
pójściem na studia utopiłem w alko-
holu. (...) Po ślubie obiecałem, że 
wszystko się zmieni, że z alkoholem 
koniec. Niestety, miodowy miesiąc 
zepsułem już w drugim tygodniu. (...) 
Coraz częściej dochodziło do sprze-
czek małżeńskich, setki razy dawałem 
obietnice. (...) Żona ukrywała moje 
pijaństwo przed swoimi i moimi ro-
dzicami. Mój alkoholizm zwalałem na 
nią, robiąc jej wyrzuty, że nie może 
dać mi dzieci - ona czuła się winna, a 
ja wykorzystywałem to z premedyta-
cją. (...) Wziąłem pensję oraz pienią-

dze odłożone na samochód. Piłem non 
stop, włócząc się po kraju. W czasie 
tego ciągu drugi raz targnąłem się na 
własne życie. (...) Sprzedałem coś, co 
uważałem za relikwię - ślubną ob-
rączkę. (...) Moje poczucie winy, 
potęgowało się, gdy trzeźwiałem. My-
ślałem, że ktoś taki jak ja nie ma pra-
wa do miłości, szacunku, do tego, aby 
żyć w normalnym społeczeństwie - 
trzeci raz targnąłem się na swoje ży-
cie. 

W czasie swojego pijaństwa 
bardzo oddaliłem się od Boga. Nawet 
przed własnym ślubem zignorowałem 
spowiedź święta - nie przystąpiłem do 
niej. Jedynym bogiem była dla mnie 
pełna butelka alkoholu. 

To, co przeżyłem tu, na odwy-
ku w Gorzycach, w czasie rekolek-
cji, było czymś tak wspaniałym, że 
trudno znaleźć słowa, by to opisać. 
Poczułem, że Bóg istnieje. Czuję Go 
teraz, gdy to piszę. Od tamej pory stał 
się dla mnie wszechobecny. Pragnę z 
całego serca, aby tak już zostało. 

Na rekolekcjach płakałem! Ja, 
który uważam, że mężczyzna powi-
nien być skurwielem, twardym do 
granic bólu. Płakałem w dzień po-
jednania, płakałem ze szczęścia, bo 
czułem, że Bóg mi wszystko wyba-
czył, bo kocha mnie takim, jakim 
właśnie jestem. Już teraz wiem, że 
nie wolno wstydzić się swoich uczuć. 
Są one moje i nikt nie ma takich sa-
mych, jak ja. 

Na dzień dzisiejszy to, co się 
dzieje w moim sercu, w mojej duszy, 
jest cudownym doświadczeniem. Ja, 
który przechodząc koło kościoła, 
przechodziłem na drugą stronę, nie 
mówiąc o tym, że nie było mowy, 
bym wszedł do środka, dzisiaj w każ-
dą niedzielę z radością uczestniczę we 
Mszy św.; mało tego, odczuwam we-
wnętrzną potrzebę, by być na Mszy 
św. w tygodniu, i robię to. Codziennie 
wieczorem i rano klękam i modlę się, 
nie wstydząc się, że ktoś na mnie 
patrzy. Ja, który u spowiedzi nie by-
łem przez trzy lata, bo po prostu z 
moimi grzechami było mi dobrze, 
ostatnio w ciągu miesiąca byłem ze 
trzy razy, ponieważ teraz jeżeli zrobię 
coś złego, to jest mi z tym niedobrze. 

Zdaję sobie sprawę, że jeszcze 
nie wszystko rozumiem, ale wiem, że 
Bóg istnieje, że jest przy mnie, kocha 
mnie i troszczy się o mnie. 

 Jarek, 1995 

*** 
Przed rekolekcjami wierzyłem w 

Boga, ale wiara ta była byle jaka. 
Przez picie alkoholu bardzo oddaliłem 
się od Boga. Najważniejszym celem 
w moim życiu był alkohol, który do-
prowadził mnie do bezsilności wobec 
niego i w czasie picia całkowicie 
rządził moim życiem. Zniszczył on 
we mnie moje uczucia, moją ducho-
wość i częściowo zachwiał moją psy-
chiką. 

Rekolekcje przeżyłem ze spoko-
jem i pogodą ducha. W czasie ich 
trwania czułem się bardzo dobrze. 
Tak dobrze nie czułem się już ładnych 
parę lat. Dały mi one dużo do myśle-
nia. Jest dla bardzo ważne to, że po 
sześciu latach znowu przystąpiłem do 
spowiedzi i szczerze wyznałem moje 
grzechy, co mi bardzo pomogło. Po-
czułem, że znowu zbliżyłem się do 
Boga. Szczerze poprosiłem Go, aby 
pokierował moim życiem, bo zro-
zumiałem, że bez Boga życie nie ma 
sensu i że sam nie dam sobie rady w 
życiu. Rekolekcje te dały mi bardzo 
dużo. Pomogły mi częściowo odzy-
skać spokój wewnętrzny, podniosły 
mnie na duchu. Moje życie po reko-
lekcjach bardzo się zmieniło. (...) 

Wojciech, 1996 

*** 
Moje życie przed rekolekcjami 

było pijackie; zapomniałem o Bogu, 
jednak nie zapomniałem o wódce. 

Rekolekcje przypomniały mi o 
Bogu. Po kilkunastu latach przystą-
piłem do sakramentu spowiedzi i 
teraz czuję się dużo lepiej, jakbym 
zrzucił ciężar z siebie. (...) 

1996 

 *** 
Przed rekolekcjami moje życie 

sprowadzało się do pracy i picia alko-
holu. Odsuwałem się od Boga i rodzi-
ny. Wmawiałem sobie, że nic nie 
może mi pomóc; myślałem, że pro-

Na odwyku spotkałem Jezusa (7) 
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blemy i zmartwienia utopię w kielisz-
ku wódki, co jednak się nie sprawdzi-
ło. Parę lat temu byłem człowiekiem 
wierzącym i praktykującym, teraz zaś 
pozostała tylko słaba wiara. (...) 

Na rekolekcje przyszedłem dla 
„zabicia” wolnego czasu, jednak w 
czasie ich trwania coś drgnęło. Przed 
oczami przeszło całe moje życie, 
wszystkie moje upadki i grzechy. 
Nie myślałem, że się zdecyduję na 
pojednanie z Bogiem, którego bar-
dzo mi brakowało od paru lat. Re-
kolekcje wniosły radość do mojego 
życia. Zauważyłem, że można się 
cieszyć bez alkoholu i to jest najważ-
niejsze. (...) 

1996 

*** 
(...) Mam 46 lat, jestem żonaty, 

dwoje dzieci: syn - lat 21, córka - 17, 
(...) pracuję w Hucie (...) od 22 lat. 
Moje życie przed rekolekcjami to 
właściwie życie negatywne, często 
przepełnione alkoholem; bez Boga, 
choć bardzo wierzyłem w Jego istnie-
nie. Gdy byłem w sytuacjach trudnych 
i pomodliłem się do Boga, zawsze mi 
pomagał, nigdy mnie nie zawiódł, 
choć ja zawodziłem Go często. (...) 

W trakcie rekolekcji przeżyłem 
coś, czego nie doznałem jeszcze nig-
dy. Było to coś wyjątkowego, coś 
pięknego; wracając do pokoju, zawsze 
czułem pewną lekkość ciała i duszy. 
Na rekolekcjach prosiłem Pana Boga, 
aby pomógł mi w moim problemie 
alkoholowym. Poszedłem do spowie-
dzi i do Komunii św., a muszę przy-
znać, że nie byłem u spowiedzi przy-
najmniej z 15 lat; atmosfera rekolekcji 
i Bóg dodał mi odwagi - wyspowiada-
łem się, przyjąłem Komunię św. (...) 

Stefan, listopad 1996 

*** 
(...) Przez alkohol narobiłem du-

żo kłopotów, trochę bójek i wybitych 
szyb. Cieszyłem się tylko, że nie 
ucierpieli bliscy. Pewno nie zdaję 
sobie sprawy z tego, ile im wyrządzi-
łem przykrości psychicznych. Moje 
pijaństwo trwało. W końcu, na prośbę 
żony i córki, trafiłem do Ośrodka, na 
odwyk. Zrozumiałem, że chcą dla 
mnie dobrze, i to dobrze, że jestem na 
odwyku.    Co przeżyłem na rekolek-
cjach i co wniosły w moje życie? 

Dały mi dużo radości, spokoju, 
wniosły pogodę ducha i wiarę w sa-
mego siebie i w bliskich. Przypo-
mniały mi, że Boga nie można trzy-

mać na odległość. Pozwoliły znów 
uwierzyć, bez zahamowań zbliżyć się 
do Boga. Samo doświadczenie i prze-
życia tych, którzy opowiadali o swo-
im alkoholizmie, o kłopotach i o wie-
rze w Boga, (...) a także kontakty z 
nimi dały mi nadzieję i przekonały, 
jak ważna jest wiara w życiu. Poprzez 
spowiedź doznałem uczucia miłości i 
wiary. (...) 

Piotr, kwiecie ń 1996 

*** 
Maj ąc 17 lat, rozpocząłem (...) 

marny żywot, topiony w litrach 
wypitego alkoholu. Obecnie mam 42 
lata. W 1980 roku ożeniłem się i już 
wtedy miałem dość duże kłopoty z 
alkoholem. (...) 

Kiedy przyszedł na świat syn - 
Marcin, powitałem go z taką radością, 
że przez tydzień piłem z kolegami, 
zapominając o Bogu, żonie i całej 
rodzinie. (...) 

W 1982 roku przyszła na świat 
córka - Magdalena. Jakaż była moja 
radość, gdy na trzeźwo powitałem jej 
przyjście na świat, dziękując Bogu, że 
obdarzył mnie potomstwem. (...) 

Wspólne spacery z żoną i 
dziećmi dawały nam obojgu wiele 
radości. Wczesna Komunia święta 
obojga dzieci razem była prawdzi-
wym przeżyciem w naszym życiu. 
Ale z biegiem lat (...) coraz częściej 
zaglądałem do kieliszka. (...) 

Wyrzucenie z pracy za kolejne 
pijaństwa i coraz częstsze powroty po 
pijanemu do domu były przyczyną 
wielu kłótni i awantur. Wtedy nieraz 
wyzywałem żonę wulgarnymi słowa-
mi albo biłem, gdzie popadnie. Potem 
przepraszałem, błagałem na kolanach 
o przebaczenie i po pewnym czasie 
znów piłem dalej. (...) Tak zacząłem 
staczać się w dół, coraz niżej, nie 
wierząc już w nic prócz alkoholu - on 
był dla mnie bogiem. (...) Dostałem 
ultimatum od żony - albo wódka, albo 
ona i rodzina. Wybrałem ją i rodzinę, 
taką jakiej ona pragnęła jako chrześci-
janka, i to głęboko wierząca w Boga. 
Zgłosiłem się do poradni odwykowej - 
(...) wytrzymałem 25 miesięcy. (...) 
Znów wróciły dni szczęścia i miłości. 
Wspólne wycieczki, uczestnictwo w 
nabożeństwach, modlitwa. 

Po tym czasie abstynencji, kiedy 
straciłem pracę, dałem się ponieść 
pokusie i winą za to obarczyłem sa-
mego Boga, że tak mnie karze za te 
lata mojego pijaństwa. Znów zaczą-
łem pić i w bardzo szybkim tempie 

zapomniałem o Bogu, rodzinie, swych 
mężowskich i ojcowskich obowiąz-
kach, znów moim bogiem był alkohol. 
(...) Awantury, bijatyki, groźba zabi-
cia żony, próby samobójstwa. (...) Nie 
pomogły prośby ani groźby żony, że 
odejdzie. Nie przekonały mnie sprawy 
o alimenty (...) ani wezwania na poli-
cję, do prokuratora i do sądu - piłem 
dalej. (...)  Są to już moje drugie reko-
lekcje w czasie mojego pobytu na 
odwyku. (...) Pierwsze pozwoliły mi 
wniknąć w głąb mojej duszy i odzy-
skać utraconą wiarę w Boga. (...) 
Przystąpiłem do spowiedzi i Komunii 
świętej po ośmiu latach mej zarozu-
miałości i niewiary. Uczestnicząc we 
Mszach świętych w tutejszej kaplicy, 
(...) modliłem się i modlę się nadal, 
pogłębiając swą utraconą wiarę i mi-
łość do Boga - Boga, któremu zaufa-
łem i ufam nadal. (...) 

Drugie rekolekcje były dla mnie 
ogromnym przeżyciem. Z wiarą i 
zaufaniem Bogu mogłem się modlić i 
dziękować za łaski, którymi mnie 
obdarzył. Tu dopiero, w czasie tych 
drugich rekolekcji, uświadomiłem so-
bie, jaki jestem marny i niedosko-
nały, że to nie Bóg mnie opuścił, lecz 
moje oczy nie chciały Go dojrzeć. 

Nie wiem, jak potoczą się moje 
dalsze losy. (...) 

Chcę wytrwać w tym, co posta-
nowiłem. Żyć w trzeźwości. Żyć w 
trzeźwości z Bogiem (...) 

Adam, stycze ń 1996 

*** 
Po raz pierwszy sięgnąłem po 

alkohol już w szkole podstawowej. 
Były to sporadyczne wypadki, jakieś 
piwo w małych ilościach. Więcej 
zacząłem pić w siedemnastym roku 
życia. Piłem wtedy piwo i wino, cza-
sem aż do upicia się. To spowodowa-
ło, że nie skończyłem szkoły zawo-
dowej. Po podjęciu pracy w Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej piłem dużo i 
już alkohole wysokoprocentowe. 

(...) Po ukończeniu służby woj-
skowej wróciłem do pracy w RSP i 
zarobione pieniądze (...) przeznacza-
łem na zabawy i alkohol. Dom utrzy-
mywała matka, którą wspierałem 
sporadycznie. Po poznaniu mojej żony 
ograniczyłem picie alkoholu i zaczą-
łem oszczędzać na wesele. W 1977 
roku wzięli śmy ślub. Po ślubie piłem 
niewiele, tylko przy okazji uroczysto-
ści. Staliśmy się szczęśliwą rodziną. 
(...) Mieliśmy mieszkanie, dzieci i 
siebie. W 1984 r. urodziło się nam 
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czwarte dziecko - córka z wrodzoną 
wadą serca. Przestałem pić prawie 
całkowicie, żeby starać się o wylecze-
nie dziecka. Po trudnych latach udało 
mi się przetrwać i doprowadzić do 
operacji córki przez lekarzy amery-
kańskich w Instytucie Pediatrii w 
Krakowie. Operacja bardzo dobrze się 
udała. Z zadowolenia zacząłem pić, 
(...) zaczęło się prawdziwe piekło. 
Zapomniałem całkowicie o Bogu. 
Picie stawało się coraz większe i 
częstsze. Piłem wszędzie i o każdej 
porze: w pracy, w parku, w autobusie, 

(...) zacząłem późno wracać do domu, 
wpadałem w ciągi alkoholowe. (...) 

Zawsze byłem katolikiem, ale z 
powodu mojej choroby, o której nic 
nie wiedziałem, zaniedbałem swój 
kontakt z Bogiem. Tu, w Ośrodku, 
miałem okazję (...) spotkać się z 
Chrystusem podczas rekolekcji. Do 
pierwszego spotkania podchodziłem 
bardzo ostrożnie, (...) w następnych 
już chętnie brałem udział. (...) Znala-
złem serdeczność, miłość i zrozumie-
nie. Zrozumiałem, że muszę pojed-
nać się z Bogiem, co też uczyniłem 
ostatniego dnia rekolekcji podczas 

Mszy św., przyjmuj ąc Komunię 
świętą. Zrozumiałem, że właśnie 
Jezus jest Siłą Wyższą, która pomo-
że mi w trzeźwieniu. (...) 

Zdzichu, 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)

 

Kontynuujemy dzisiaj 
temat o miejscu najwa żniej-
szym, jakim było dla Jana 
Vianeya sławetne Ars, które 
stało si ę symbolem jego ka-
płaństwa i jego świętości. 

CIĘŻKIE PRÓBY 
PIERWSZYCH LAT; POKUSY 

I OSZCZERSTWA 

Nie ma dobrych uczynków bez 
cierpienia; bez rozlania krwi nie 
bywa odpuszczenia. Święci wszystkie 
wielkie dzieła swe zakładali na 
podwalinie ofiary. Wiedział dobrze 
o tym duszpasterz z Ars, który sam 
biczował się okrutnie i zadawał 
sobie najsurowsze posty dla nawró-
cenia umiłowanej trzódki. Z dopustu 
Bożego miały nań przyjść jeszcze 
inne, bardziej dotkliwe cierpienia, 
spowodowane mniej lub więcej świa-
domą złością ludzką. 

Nie wypowiada się walki zasta-
rzałej rozwiązłości i ulubionym nało-
gom, bez wywołania oporu. Ksiądz 
Vianney to przeczuł i spodziewał się 
tego oporu. Jeśli duszpasterz - mówi 
święty Proboszcz w jednej ze swych 
nauk - nie chce się potępić na wieki, 
powinien bez miłosierdzia chłostać 
wszelkie nadużycia w parafii; powi-
nien przy tym zdeptać nogami wzgląd 
ludzki i obawę przed wzgardą lub 
nienawiścią ze strony parafian; a 
choćby miał pewność, że go zabiją, 
skoro zejdzie z ambony - nie wolno mu 
ustąpić. Duszpasterz, jeśli chce wy-
pełnić swój obowiązek, niech nie 
zapomina o tym, że musi wziąć do ręki 

miecz. Wszakże święty Paweł pisał do 
wiernych w Koryncie: A ja bardzo rad 
nałożę i nadzwyż się wydam sam za 
dusze wasze: aczkolwiek więcej was 
miłując, mniej jestem miłowany. 

Otóż ksiądz Vianney nie chciał 
potępić się na wieki. Rychło przeko-
nali się o tym jego parafianie. Ci, 
którzy uczęszczali do kościoła, słysze-
li w ciągu kilku miesięcy, bez przerwy 
prawie, spadające z ambony wymów-
ki, zaklinania, prośby i groźby. 

Z czasem, gdy stan parafii 
znacznie się już poprawił, wolał świę-
ty wskazywać raczej na pociągający 
urok cnoty, niż na brzydotę grzechu, 
ale na razie maluje nam obraz swych 
owieczek mniej niż pochlebny. Praw-
da, iż w początkach, uniesiony gorli-
wością, ulegał bezwiednie swemu 
usposobieniu uczuciowemu, nerwo-
wemu i porywczemu. 

Jeśli jednak nigdy nie był 
ostrym tam, gdzie trzeba było okazać 
się pojednawczym, to zarazem nigdy 
nie był chwiejnym, gdy potrzebne 
były decyzje energiczne. Poza grzesz-
nikiem, którego otaczał serdecznym 
współczuciem, widział grzech, dla 
którego nie czuł litości. 

Zapewne nie był to sposób po-
stępowania jego poprzedników, toteż 
zaczęto szemrać na niego po domach 
Ksiądz Proboszcz stanowczo jest za 
surowy - mówiono, gdy np. któremu z 
dzieci nie udzielił rozgrzeszenia, od-
kładając jego pierwszą Komunię św. 
do następnego roku. Sądzono także, 
że nowy proboszcz okazywał zbyt 
wiele surowości wobec gwałcących 
niedzielę, wobec bywalców szynko-

wych, wobec młodych ludzi i dziew-
cząt namiętnie uczęszczających na 
tańce. 

Nieustraszony kapłan usposobił 
do siebie wrogo przede wszystkim 
szynkarzy. Jeśli ten ksiądz nie chce 
żyć tak, jak wszyscy, to jego sprawa 
osobista, ale niechże przynajmniej 
drugich w spokoju pozostawi - mawia-
li, pomiędzy jednym a drugim kielisz-
kiem, miejscowi filozofowie. 

I kto by temu uwierzył?... Nawet 
osoby prawdziwie pobożne miały 
trudności w przyzwyczajeniu się do 
osoby księdza Vianney!... Przezacna 
Katarzyna Lassagne, która później 
zaliczała się do grona żarliwych jego 
wielbicieli, posunęła się wówczas tak 
daleko, że prosiła Boga, by oddalił z 
Ars tego kapłana, którego duchowne 
kierownictwo zdawało się jej nie do 
zniesienia. Bo też pragnął doprowa-
dzić ją do doskonałości i żadnej drob-
nostki jej nie przepuszczał. 

W ogóle taki był sposób jego 
postępowania z osobami, które mu 
największe okazywały przywiązanie. 
Twardymi niezmiernie drogami pro-
wadził oddaną mu pannę Pignaut, 
która żyjąc poniekąd dostatnio, opu-
ściła wygodne swe mieszkanie w 
Lyonie, by zamieszkać u ubogiej 
matki Renard. Nie opuszczał żadnej 
sposobności, by ją umartwiać, ćwi-
czyć w wyrzeczeniu się, zarówno w 
wielkich jak małych rzeczach, do tego 
stopnia, że nawet zabronił jej uczęsz-
czać na swe nauki katechizmowe. Nie 
odrzucał wprawdzie w dziełach pa-
sterskiej gorliwości pomocy i poświę-
cenia ze strony niewiast, ale żądał 

PPPProboszcz  z  AAAArs (24) 
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zarazem bezinteresowności i nadprzy-
rodzonych pobudek. 

Skargi i narzekania osób, któ-
rym udzielił nagany, penitentów lub 
penitentek odprawionych bez rozgrze-
szenia, dochodziły do uszu surowego 
spowiednika. Niechęć niektórych 
rodzin przetrwała czas długi. W przy-
kry sposób doświadczył jej ksiądz 
Vianney podczas rewolucji 1830 roku. 
Siedmiu parafian, którzy uważali go 
za zbyt srogiego, zażądało, aby opu-
ścił ich wioskę. Chociaż wprawdzie 
nie należeli oni do liczby tych, któ-
rych życie było najbardziej budujące, 
proboszcz z Ars - nie chowając jednak 
z tego powodu goryczy w sercu - 
próbę tę odczuł boleśnie. 

*** 
Nie oszczędził Bóg swemu słu-

dze i innego ciosu, znacznie dotkliw-
szego. Gdy bowiem wszystkie dziew-
częta w Ars, na głos napomnień swe-
go pasterza, poddały się wreszcie pod 
jego kierunek, kilku nicponiów z innej 
parafii, oraz ci z miejscowej młodzie-
ży, którzy już nie mogli znaleźć sobie 
wspólniczek rozpusty, pokusili się 
obrzucić Proboszcza z Ars własnym 
błotem. 

Nie zawahali się ascetycznej 
bladości jego twarzy i mizernego 
wyglądu przypisać tajemnej rozwią-
złości życia... Imię księdza Vianney 
wpletli do plugawych piosenek, pisali 
doń listy anonimowe, pełne ohydnych 
obelg, na drzwiach plebanii rozlepiali 
afisze utrzymane w tym samym tonie, 
oraz urządzali mu wieczorem pod 
oknem kocią muzykę trąbiąc przeraź-
liwie. 

I więcej jeszcze. Wykorzystano 
gorszący fakt, że jakaś nieszczęsna 
dziewczyna, w domu sąsiadującym z 
plebanią, została nieślubną matką i 
rzucono krzywdzące podejrzenie na 
świętego Proboszcza. To nędzne 
oszczerstwo w jednej chwili mogło 
być obalone przez sławę świętego, w 
całym jego zachowaniu bowiem nigdy 
nie widziano nic, co zasługiwać by 
mogło choćby na najlżejszą naganę, 
lub wzbudzało jakiś cień podejrzenia. 
Mimo to jednak, obryzgiwano mu 
drzwi brudami i przez osiemnaście 
miesięcy jakieś nikczemne indywidu-
um miotało nań pod oknem co wie-
czór setki obelg. 

Kiedy w roku 1823 wznowiona 
została diecezja Belley i Ars przestało 
należeć do archidiecezji lyońskiej, 
nowy arcypasterz, któremu ksiądz 

Vianney był jeszcze nieznany, zarea-
gował na pełne żółci listy anonimowe, 
i polecił proboszczowi z Trevoux, 
dziekanowi księdza Vianney, by ze-
brał informację o jego obyczajach. 
Nie wiemy w jaki sposób przeprowa-
dzone zostało śledztwo, lecz pewną 
jest rzeczą, ze oszczercze zarzuty 
wniwecz obróciło. 

Przypominając sobie niezawod-
nie te bolesne przejścia, mówił święty 
pod koniec życia: Gdybym był wie-
dział, przybywając do Ars, jakie mnie 
tam czekały cierpienia, umarłbym w 
jednej chwili...  Były to istotnie dlań 
godziny moralnego konania. 

Jeden ze świadków jego życia 
opowiada, że była nawet chwila, że 
kiedyś, słaniając się pod ciężkim 
brzemieniem niegodziwych plotek, 
chciał porzucić parafię; i byłby to 
uczynił, gdyby go ktoś nie przekonał, 
że wyjazd jego mógłby tym bezczel-
nym pogłoskom właśnie nadać cechę 
wiarogodności. Wówczas jeszcze 
bardziej oddał się w ręce Boga. 

Gdy serce świętego buntowało 
się przeciw krzywdzie - gdyż chodziło 
tu o jego cześć kapłańską - ks. Vian-
ney jednocześnie przebaczał wino-
wajcom; owszem, odnosił się nawet 
do nich jak do przyjaciół. Jeśliby 
mógł obsypać ich dobrodziejstwami, 
byłby to uczynił. Trzeba nam modlić 
się za nich - mówił do burmistrza 
Mandy, oburzonego na postępowanie 
tych nędzników. 

Pewnemu kapłanowi, który 
uskarżał się, że jest wystawiony na 
języki złych ludzi, radził pójść za 
swoim przykładem: Pozwoliłem 
wszystko na siebie mówić - rzekł - i 
tym sposobem doprowadziłem do 
tego, że wreszcie ludzie zamilkli. 

Dusze święte z każdej goryczy 
słodycz sobie czynią. Ks. Vianney nie 
tylko cierpliwie znosił niegodne ob-
chodzenie się z nim, lecz nadto do-
znawał w tym cierpieniu radości nad-
przyrodzonej. Ten okres nazywał 
później najpiękniejszym czasem swe-
go życia, bo - jak mówił - miał na-
dzieję, że ksiądz biskup przekonany 

o jego winie, usunie go z parafii, 
i da mu czas do opłakiwania na osob-
ności nędznego żywota. Sądziłem - 
mówił, - że nadejdzie chwila, kiedy 
kijem gnany będę z Ars, ksiądz biskup 
mię zasuspenduje, i osadzą mnie na 
resztę dni moich w więzieniu... Widzę 
wszakże, żem nie zasłużył na tę łaskę. 

A kiedy, po przeprowadzeniu 
śledztwa przez dziekana z Trevoux, 

przekonał się, że biskup Devie nie 
tylko nie usuwa go z parafii, lecz 
wyraża mu swe zadowolenie, użalał 
się: Pozostawiają mię tu jak pieska na 
smyczy... A przecież znają mnie dość 
dobrze!. Oto święty!... 

Proboszcz z Ars doszedł do naj-
bardziej heroicznego stopnia pokory: 
cieszył się bowiem, gdy nim gardzo-
no. Cierpienie moralne nie tylko go 
nie przygnębiało, lecz stało się dla 
niego bodźcem w cnocie; Bóg cier-
pieniem urabiał jego duszę i formował 
ją, podobnie jak rzeźbiarz, który dłu-
tem wywołuje z martwej bryły mar-
muru doskonały kształt. 

Ksiądz Vianney byłby mógł nie-
zawodnie bronić się, i to nawet pu-
blicznie, skoro go publicznie zacze-
piano. Bez wątpienia doradzano mu to 
niejednokrotnie. On wszakże wolał 
płakać przed obliczem Boga i mil-
czeć. Przedziwne już wówczas życie 
jego, na szczęście dość głośno za jego 
cnotą przemawiało; także i większość 
parafian - jak to wykażemy niżej - 
uważała go za godnego wszelkiego 
szacunku. Tylko zupełni zaślepieńcy 
mogli go tak haniebnie spotwarzać. 

Ks. Vianney był skromnym i 
wstydliwym od najmłodszych lat. 
Niekiedy nawet matki swej nie chciał 
uściskać22. Gdy panienki ze dworu 
wesoło zbliżały się do niego wraz ze 
swymi braćmi, chłopców niekiedy 
pogłaskał - dziewczątek nigdy. Pod 
tym względem tak był uważającym, 
że razu jednego czynił wymówki 
małym dziewczątkom, że pozwoliły 
sobie podać pieszczotliwie rączki 
obcemu kapłanowi. 

W czasie choroby, proboszcz z 
Ars zgadzał się tylko na męską usłu-
gę. Kobiety, z konieczności dopusz-
czane do domowych usług, trzymał od 
siebie z dala. Nie śmiałam prawie ani 
spojrzeć na niego, ani się doń ode-
zwać - opowiada Katarzyna Lassagne. 
- Usługiwałam mu jedynie z miłości 
ku Bogu, bez żadnego przywiązania 
ludzkiego. Gdy wypadło zanieść mu 
cokolwiek, z góry przygotowana by-
łam na odprawę. Teraz zrozumiemy 
dostatecznie, dlaczego nigdy nie miał 
służącej. 

Pobożnym niewiastom, które 
niekiedy sprzątały na plebanii, we-
wnątrz domu pozwalał przebywać 
tylko podczas swojej nieobecności; 
chociaż dobre imię tych osób wyklu-
czało wszelkie podejrzenia. 

W obecności pań, które go od-
wiedzały - nigdy nie siadał i zacho-



serce ewangelii 12 

wywał się tak, że patrzono nań jak na 
anioła w ludzkim ciele. Toteż jedna z 
najwierniejszych jego penitentek mo-
gła tak o nim powiedzieć: Pierwsze 
jego wejrzenie przenikało cię do głębi 
duszy, lecz potem już więcej na ciebie 
nie patrzał. Indywidualna powierz-
chowność niczym była dla niego, 
gdyż zawsze tylko widział przed sobą 
duszę, którą starał się prowadzić do 
Boga. Nie było jednak w księdzu 
Vianney ani afektacji, ani pruderii. 

Wreszcie sam to przyznał, że 
gdyby nie był kapłanem i to kapłanem 
spowiednikiem, nie wiedziałby co jest 
zło; poznał je dopiero z wyznań 
swych penitentów. Gdy to wszystko 
rozważymy, nie zadziwi nas, że bracia 
kapłani, choć go bliżej nie znali, jed-
nak wstrętnym plotkom nie wierzyli. 

Już od roku 1822 począwszy, 
miał ksiądz Vianney wśród ducho-
wieństwa sławę świętego. Zacni para-
fianie nie przepuszczali żadnej spo-
sobności, by swego proboszcza brać 
w obronę. Antoni Mandy, syn burmi-
strza, odpowiadał oszczercom: Myli-
cie się; ja od dawna zwracam na 
niego uwagę: nasz proboszcz to świę-
ty. 

Co więcej: tak niegodnie spo-
twarzany święty kapłan miał stanow-
czych obrońców nawet w gronie nie-
dowiarków. Pewien lekarz z Trevoux, 
który się później nawrócił, doktor 
Thiebaut, badał księdza Vianney i 
wiedział, jakie były powody jego 
fizycznego wyczerpania; toteż okazał 
on tyle lojalności, że w kawiarni w 
Trevoux publicznie wziął go w obronę 
przeciw tęgim głowom, co szkalowały 
jego cnotę. 

Wreszcie burza przeszła i już 
więcej nie powróciła. Mógł Proboszcz 
z Ars pragnąć dla siebie wzgardy - 
jego to sprawa, lecz Bóg, który ubo-
giego z gnoju wyprowadzi, nie chciał, 
by potwarz zbyt długo obryzgiwała 
jednego z tych, którzy najskuteczniej 
roznieść mieli wśród ludzi przedziwną 
woń cnoty. Od czasu, gdy już stale do 
Ars zaczęli napływać pielgrzymi, nikt 
nie ośmielił się podać jego nieskalanej 
cnoty w wątpliwość; zresztą wystar-
czyło przypatrzeć się uważnie czysto-
ści i jasności, jaka biła z jego niebie-
skich oczu... 

Panna des Garets d'Ars miała 
zwyczaj każdego roku na dzień świę-
tego Jana Chrzciciela ofiarowywać 
księdzu proboszczowi bukiet z lilii 
polnych. Któregoś roku, nie mogąc, 
jak zwykle, złożyć swego podarku już 

w przeddzień święta, uczyniła to w 
sam dzień. Gdy dała solenizantowi 
kwiaty w zakrystii, ksiądz Vianney 
wziął do ręki bukiet, wyraził podziw 
dla jego świeżości i pięknego układu, 
a następnie złożył go na oknie wy-
chodzącym wprost na południe, gdzie 
pod działaniem gorących promieni 
słonecznych w tej porze roku, powi-
nien był zwiędnąć w ciągu kilku go-
dzin; tymczasem po tygodniu znale-
ziono tam lilie jeszcze zupełnie świe-
że. Lilie te to symbol dobrej sławy ks. 
Vianney, której haniebna złość poka-
lać nie zdołała!... 

*** 
Zniewagi doznane od ludzi nie 

były jedynymi próbami, jakich do-
świadcza! ks. Vianney w pierwszych 
latach swej pracy pasterskiej... W tym 
samym czasie, gdy na zewnątrz napa-
stowała go złośliwość ludzka, Bóg 
dopuścił nań pokusy zwątpienia, a 
nawet rozpaczy. 

Boże mój - jęczał święty kapłan, 
udręczony nad miarę - ześlij na mnie 
jakie zechcesz cierpienia, tylko udziel 
mi łaski, bym się nie dostał do pie-
kła!... Zaznał więc tego strasznego 
uczucia, kiedy to dusza nie otrzymuje 
pociechy ani od ziemi, od której się 
odrywa, ani od nieba, w którym jesz-
cze nie przebywa; zaznał onych go-
dzin krzyżowych, w których zdaje się 
duszy, iż jest opuszczona od Boga 
całkowicie i na zawsze. 

Wtedy to szczególniej pragnął 
uciec, udać się dokądkolwiek, byle 
być w samotności i tam - jak mówił - 
opłakiwać swe nędzne życie. Krzyż, 
który go przygniatał, był ciężki, lecz 
odkąd go umiłował, już nie odczuwał 
jego ciężaru. 

Gdy się miłuje - mówił - cierpie-
nie przestaje być cierpieniem. Im 
więcej od krzyża uciekasz, tym więcej 
cię przywala... Trzeba modlić się o 
umiłowanie krzyżów: wtedy stają się 
one słodkimi. Sam doświadczyłem 
tego przez cztery czy pięć lat: ciężko 
mnie spotwarzano, silnie mi się sprze-
ciwiano; Bóg świadkiem, że nie bra-
kło mi krzyżów, miałem ich więcej 
prawie, niżem mógł udźwignąć, ale 
zacząłem modlić się o umiłowanie 
cierpienia i uczułem się szczęśliwy. 
Odczułem, że tylko w ukochaniu cier-
pienia znajduje się prawdziwe szczę-
ście41. 

Toteż, choć nad duszą jego roz-
szalała się wściekła burza, nie dosię-
gła jednak szczytu, na którym miesz-

kają ufność i spokój. Razu pewnego, 
zapytał go ksiądz Monnin - który był 
podówczas młodym misjonarzem - 
czy cierpienia przyprawiły go kiedy-
kolwiek o utratę spokoju: Krzyż - 
zawołał z niebiańskim wyrazem twa-
rzy - krzyż miałby odbierać nam spo-
kój?!... Ależ on to właśnie ma go nam 
wnieść do serca! Wszystkie nędze 
nasze stąd pochodzą, że nie miłujemy 
krzyża!...  

Tej to niezachwianej wierze za-
wdzięczał proboszcz z Ars, iż nie 
tylko nigdy nie uległ zniechęceniu, 
lecz nadto dokonał dzieł, których by 
nie dokonali inni kapłani, nawet wię-
cej od niego uzdolnieni, lecz mniej 
żyjący życiem nadprzyrodzonym. 
Wykazując, jaką wielkość moralną, - i 
jakie zasługi - osiągnąć można z upo-
korzeń w tym życiu, trwa! nadal w 
pracy, podjętej jedynie dla Boga, nie 
oczekując zapłaty od ludzi. Daleko 
więcej czynimy dla Boga - mówił - 
gdy spełniamy coś, co nie sprawia 
nam przyjemności i upodobania. Być 
może, iż wkrótce mię stąd wypędzą; 
ale ja tymczasem tak pracuję, jak 
gdybym miał tu pozostać na zawsze. 

Wysiłki duchowe jednak wy-
niszczały stopniowo organizm księdza 
Vianney. Chociaż się przezwyciężał, 
ćwicząc się w cierpliwości, we-
wnętrzne walki podkopywały stan 
jego zdrowia. W lecie 1827 roku zgo-
dził się pójść do dworu, by tam pora-
dzić się lekarza. Lekarz Timecourt 
okazał się wymagającym. Przepisał 
bohaterskiemu pokutnikowi odpo-
wiedniejszy tryb życia, by zapobiec 
cierpieniom nerwowym, którym pod-
legał, i które przejść mogły w stan 
chroniczny... Niezależnie od środków 
aptecznych powinien był, według 
wskazań lekarza, jadać zupy przyrzą-
dzane na tłuszczu lub mleku, mięso z 
kurczęcia, cielęcinę, pić piwo, spoży-
wać owoce surowe, lub gotowane, 
świeży chleb, placki pieczone na 
świeżym maśle i miodzie, herbatę z 
mlekiem i cukrem oraz dojrzałe wino-
grona w znacznej ilości. 

Nikt z otoczenia księdza Vian-
ney nie umiał powiedzieć, w jaki 
sposób zastosował się on do przepi-
sów lekarskich. Prawdopodobnie 
niewiele sobie z nich robił. Zgodził 
się tylko po tej bezpłatnej konsultacji 
przyjąć z rąk panny d'Ars paczkę 
herbaty w listkach. Miał dopiero lat 
czterdzieści, a czuł się już wyczerpa-
nym. Miewał stale gorączkę. 
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Faktem jest, że w tym czasie, tj. 
w końcu 1827 lub z początkiem 1828 
roku, czy to wskutek przemęczenia 
fizycznego, czy wskutek przejść natu-
ry moralnej, sam prosił o przeniesie-
nie go gdzie indziej. Dziedzice z Ars 
niezmiernie się tym przejęli, i aby 
zatrzymać swego proboszcza, poczy-
nili kroki u biskupa Devie, który 
uwzględniając jednakże prośbę księ-
dza Vianney, zaproponował mu obję-
cie probostwa w Fareins. Był to 
awans, i najlepsza odpowiedź na za-
rzuty oszczerców. 

W parafii tej, sąsiadującej z Ars 
lecz pięciokrotnie liczniejszej, mógłby 
świątobliwy pracownik więcej zdzia-
łać dobrego. Zrazu zawahał się, na-
stępnie uznał, iż lepiej będzie przyjąć 
nową parafię, ale wreszcie zastano-
wiwszy się nad swą biedą i nędzą 
nagle zmienił zdanie. Cóż zamierzam 
uczynić, nieszczęsny?... - zwierzał się 
kierowniczkom szkoły. - Gotów je-
stem udać się na dużą parafię, ja, 
który na małej z trudem bronię się od 
rozpaczy?!... I zawiadomił biskupa o 
swym postanowieniu. 

Biskup z Belley, który znał już 

teraz gorliwość księdza Vianney'a, 
miał swe powody, by mu zapropono-
wać przeniesienie do Fareins. Znaczne 
to miasteczko, położone w departa-
mencie Ain, przechodziło w XVIII 
wieku niezwykłe próby i wiara jego 
mieszkańców, którzy do tego czasu 
byli dobrymi katolikami, mocno się z 
tego powodu zachwiała. 

Niedługo przed rewolucją wy-
tworzyła się tam dziwaczna sekta, pod 
wpływem dwóch kolejno po sobie 
następujących proboszczów, zwolen-
ników błędów jansenizmu, braci 
Klaudiusza i Franciszka Bonjour: byli 
to tak zwani Fareiniści. Sekciarze ci, z 
niewiastami na czele, w egzaltacji 
swej posunęli się w wybrykach dalej 
od dawnych biczowników. Szczęście 
swe zasadzali na tym, by się biczować 
do upadłego. 

Młoda dziewczyna, nazwiskiem 
Stefania Thomasson, ulegając fana-
tycznym namowom, pozwoliła nawet 
ukrzyżować się w kościele... W roku 
1828 polowa parafii trzymała się 
jeszcze szaleństwa braci Bonjour, i 
dlatego właśnie pomyślał biskup 
Devie o księdzu Vianney. Lecz on 

truchlał na myśl, że nie podoła zada-
niu. O Fareinistach mówiono, iż na-
wrócić ich niepodobna. Mylił się 
wprawdzie ksiądz Vianney, lecz są-
dził w dobrej wierze, iż ktoś inny 
lepiej niż on będzie umiał wyleczyć 
ich z uporu. 

Biskup Devie nie nalegał więcej 
na Proboszcza z Ars. Nie proponując 
mu żadnego innego stanowiska, pozo-
stawił go nadal na dotychczasowej 
placówce w małej wioszczynie Ars. 

 
(c.d. w nast ępnym numerze 

SE - ZDOBYCZE DLA 
DOBRA I PRACE APO-
STOLSKIE   Przygotował ks. 
Krzysztof B.  Za: Francis Tro-
chu, Proboszcz z Ars, Święty 
Jan Maria Vianney 1786- 1859 
(Na podstawie akt procesu ka-
nonizacyjnego i nie wydanych 
dokumentów z j ęzyka francu-
skiego przeło żył Piotr Ma ńkow-
ski, biskup kamieniecki, arcybi-
skup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

„Piszecie tylko o miło ści, 
a nic o seksie” 

Od wielu już lat dzielimy się z 
Wami drodzy czytelnicy Serca 
Ewangelii naszymi poszukiwaniami 
Jezusa w naszym małżeństwie, 
naszymi refleksjami nad budowaniem 
relacji w małżeństwie, wszystkim 
tym, co buduje naszą jedność 
małżeńską. Piszemy o potrzebie 
jedności małżeńskiej, o miłości 
dwojga, o łasce sakramentu małżeń-
stwa niezbędnej dla prawdziwego 
życia małżonków – dla szczęścia 
małżonków. To nasze pisanie to takie 
wyznanie naszej wiary we wspólnocie 
parafialnej.  

Pewien czytelnik Serca Ewan-
gelii w rozmowie z Bernadetą 
stwierdził “piszecie tylko o miłości, a 
nic o seksie”. Powtórzyło się to kilka 
razy więc wywołani chcemy podzielić 
się z Wami naszym przeżywaniem 
seksu w małżeństwe. Nasza wiedza o 
nim jak i o jego znaczeniu w małżeń-

stwie zwiększała się wraz z poszu-
kiwaniem Boga w naszym życiu.  

Im dłużej jesteśmy w 
małżeństwie tym piękniejsza i pełna 
życia staje się przysięga małżeńska, 
kórą się zaśliubili śmy, a kapłan powa-
gą Kościoła potwierdził i pobłogo-
sławił. Bernadeto, Piotrze ślubuję Ci 
miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską oraz, że Cię nie opuszczę, aż 
do śmierci  - i to wezwanie Boga – tak 
mi dopomóż Panie Boże w Trójcy 
Jedyny i wszyscy Święci. Pełni 
przerażenia i radości przyrzekliśmy 
sobie miłość, wierność, uczciwość 
małżeńską i to, że nieopuścimy się, aż 
do śmierci. Każde z tych przyrzeczeń 
trwa – wypełnia się każdego dnia i 
pewnie bez pomocy Boga – łaski 
sakramentu małżeństwa, byłoby nie 
do zrealizowania. Tego jesteśmy 
świadkami już od ponad 33 lat.    

Miło ść jest tym co jest 
najważniejsze dla człowieka, który 
chce być zbawiony, który chce 
oglądać Boga Twarzą w Twarz.   

Ślubuję Ci miłość – jej początek 
to spostrzeżenie w Tobie wartości, 
piękna zewnętrznego, moralnego, 
jakiegoś dobra, które nas zachwyca, 
które nas pociąga, nad którym się 
pochylamy. Chcemy być przy tym 
pięknie i dobru. Pojawia się szacunek 
dla drugiego, szacunek dla piękna i 
dobra, które się w wspłómałżonku 
dostrzegło. Pojawia się także życzli-
wość, która wyraża się autentycznym 
pragnieniem dobra dla małżon-
ka.Większa staje się radość z dawania 
niż brania i zrozumienie, że branie w 
miłości to trudna sztuka. Zaczyna się 
budowę troski w sobie o zabezpie-
czenie tego dobra i piękna w współ-
małżonku. Pojawia się odpowie-
dzialność. Ale największym spraw-
dzianem miłości jest gotowość do 
poświęcenia i ofiary. Tu trzeba uczci-
wie dodać, że nigdy nie sprawdza się 
małżonka miłości, ale zawsze swoją i 
tylko swoją. Ciągle powinna towarzy-
szyć mi myśl czy to ja dostatecznie 
kocham? Czy już kocham miłością 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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bezintersowną, oznaczającą zrozumie-
nie i wolę przebaczania?.  

A gdzie w tym wszystkim jest 
uczucie miłości? Jest, leży w rzędzie 
uczuć pozytywnych takich jak radość, 
zadowolenie, odwaga. Jest chyba 
najpiękniejszym, najbardziej pożąda-
nym, najbardziej ukochanym uczu-
ciem. Jako małżonkowie pragniemy to 
uczucie w sobie rozwijać, pielęgno-
wać i ubogacać. Jednak jest to uczucie 
i właśnie nawet nad uczuciem miłości 
trzeba panować rozumem i wolą. 

Papież Jan Paweł II powiedział: 
Człowiek w pełni nie może odnaleźć 
się inaczaj jak tylko przez bezinte-
resowny dar z siebie samego, czyli 
przez miłość. I to dotyczy każdej 
formy miłości, ale miłość małżeńska 
ma pewną specyfikę – wyróżnia się 
dozgonnością, faktem że jest uświę-
cona sakramentem i wreszcie tylko w 
miłości małżeńskiej sensowne jest 
wyrażenie jej przez działanie płciowe. 
Tym wyróżnia się ona od wszystkich 
innych form miłości. W niej ma pra-
wowite miejsce zaangażowanie, 
działanie płciowe.  

Pan Bóg mówi, a Kościół nam 
to tłumaczy, że wzorem jedności 
małżeńskiej, komunii małżonków jest 
jedność, komunia Osób Boskich – do 
tego mamy dążyć – praca na całe 
życie. Pan Bóg dwie formy miłości – 
miłość kapłańską i miłość małżeńską - 
uświęcił, wyróżnił, wzmocnił, wypo-
sażył w łaskę sakramentu. Możemy z 
niej czerpać, ale też możemy ją 
odrzucić. Był taki czas, że wydawało 
nam się, że damy sobie radę bez niej i 
nasze relacje małżeńskie bardzo na 
tym ucierpiały. Nie byliśmy w 
jedności, pojawiało się rozdrażnienie i 
niepokój i cierpiało na tym nasze 
współżycie płciowe będące wyrazem 
naszej jedności małżeńskiej. A prze-
cież wiemy, że podejście do współ-
życia płciowego jest zupełnie inne z 
punktu widzenia kobiety i zupełne 
inne z punktu widzenia mężczyzny. 
Dla mężczyzny współżycie jest 
aktem, który się dokonuje i po którym 
on jest wolny od skutków. On 
przeżywa przyjemność wynikającą z 
rozładowania napięcia, które się w 
nim zbudowało i idzie swoją drogą. 
Nic się z nim nie dzieje. Z punktu 
widzenia kobiety wygląda to zupełnie 
inaczej. Współżycie odbywa się w 
niej. W niej pozostaje nasienie i wniej 
może dość do poczęcia dziecka. 
Wobec tego ona będzie to dziecko 
przez kilka miesięcy nosić, ona będzie 

je rodzić, ona je będzie karmić, ona je 
bedzie wychowywać i nagle ...okazuje 
się, że to wypełnia jej całe życie. Dla 
kobiety perspektywą patrzenia na 
współżycie jest całe przyszłe życie. 
Dla mężczyzny to akt, po którego 
dokonaniu on “sobie idzie”.  

Nasza miłość małżeńska ma 
zmierzać do komunii, do jedności, ale 
celem nadrzędnym jest zbawienie. 
Jesteśmy na świecie po to, żeby się 
zbawić. Jako małżonkowie wzieliśmy 
na siebie obowiązek doprowadzenia 
współmałżonka do świętości, do 
nieba. Tak więc współżycie powinno 
odbywać się w warunkach, które są 
dobre dla obydwu stron. I napewno 
dla kobiety warunki są dobre wtedy, 
kiedy ona się niczego nie boi, a w 
szczególności kiedy wie, że on jej nie 
opuści, aż do śmierci, że on będzie 
dobrym ojcem jej dzieci, że jest czas, 
miejsce dla tego dziecka, które się 
może począć. Wtedy są dobre 
warunki do współżycia dla kobiety. A 
jednak kobiety zgadzają się na 
współżycie czy wręcz zachęcają do 
niego już wtedy, gdy tych warunków 
nie ma. Pan Jacek Pulikowski, którego 
chętnie cytujemy tak mówi; “rób to, 
co byś z czystym sumieniem poleciła 
jako dobre swojej córce za 
dwadzieścia kilka lat, gdy będzie w 
twoim wieku. Bo to dla ciebie jest 
dobre. Nie rób tego co “chcesz”  
młody mężczyzno, tylko rób to, co 
mógłbyś z czystym sumieniem, z 
podniesionym czołem, polecić swoje-
mu synowi i byś mógł mu za 
dwadzieścia kilka lat powiedzieć: “Ta 
droga postępowania jest najlepsza. 
Tak postępuj, a bedziesz szczęśliwy”. 
My mamy w sobie na szczęście 
prwadziwe wyczucie dobra i zła, my 
wiemy co jest dobre, tylko nie zawsze 
jsteśmy dla siebie dobrzy, nie zawsze 
robimy to, co jest dla nas dobre, bo 
nam “się chce” inaczej.” 

Kościół zachęca do odpowie-
dzialnego rodzicielstwa. W encyklice 
Humanae vitae czytamy: “... ci mał-
żonkowie realizują odpowiedzialne 
rodzicielstwo, którzy kierując się 
roztropnym namysłem i wielkodusz-
nością decydując się na przyjęcie 
liczniejszego potomstwa, albo też, dla 
ważniejszych przyczyn i przy poszan-
owaniu nakazów moralnych, postana-
wiają okresowo lub nawet na czas 
nieograniczony, unikać zrodzenia 
dalszego dziecka”.  

W tej encyklice znajdujemy 
również wymienione cechy miłości 

małżeńskiej: Miłość małżeńska ma 
być ludzka, pełna, wierna i wyłączna 
oraz płodna.  

Ludzka – ma obejmować czło-
wieka jako istotę ludzką, która ma 
duszę i ciało. Ma być cielesna i du-
chowa. Taka i taka.  

Pełna – to znaczy ma dotyczyć 
całego życia, bez egoistycznych 
wyjątków. Im bardziej jesteśmy 
przekonani, że małżeństwo jest 
nierozerwalne, tym nasze małżeństwo 
jest bezpieczniejsze, trwalsze. 

Miło ść ma być wierna i 
wyłączna - czyli taka, jaką małżonko-
wie wyobrażali sobie w dniu ślubu. 

Płodna – my jako małżonkowie 
jesteśmy zobowiązani do przekazywa-
nia życia. (Oczywiście kierując się 
roztropnością). 

Prawdziwa miłość nigdy nie jest 
ślepa. Ona widzi nie tylko oczyma, 
zdobywa się na najwyższą wrażli-
wość, żeby wyczuć potrzeby, praw-
dziwe dobro drugiego człowieka. 
Ślepe jest porządanie, wręcz oślepia-
jące i uniemożliwiające krytyczną 
ocenę. Nasza płciowość i płodność 
jest wielkim i pięknym darem, ale dar 
ten źle użyty może doprowadzić do 
zrujnowania człowieka  

Sens współżycia jest podwójny i 
nierozelwalny.  Z jednej strony wyraz 
miłości, a z drugiej strony rodziciel-
stwo. Zostałem wyposażony tak, bym 
mógł być ojcem, Bernadka tak 
wyposażona, by mogła być matką. Po 
to zostaliśmy stworzeni na dwa 
sposoby, po to nasze ciała zostały 
storzone na dwa sposoby. Nasza – 
małżonków jedność jest ogromnie 
szczęściodajna i ma owocować. A 
jednak tak wielu małżonków 
podejmujących współżycie, bierze 
pod uwagę możliwość poczęcia 
dziecka, lecz nie chcą go i wręcz boją 
się zaistnienia nowego życia. Taka 
postawa prowadzi w prostej linii do 
praktych antykoncepcyjnych. Przyję-
cie takiej postawy wynika, albo z 
niewiedzy, że problem płodności 
planowania poczęć (również odkłada-
nia poczęcia) można rozwiązać ina-
czej niż antykoncepcją, a mówiąc 
wprost – lepiej, albo z niechęci czy 
nieumiejętności rezygnacji ze współ-
życia. Dla ludzi o takiej postawie 
współżycie jest celem samym w 
sobie, a przyjemność z nim związana 
jest jakby autonomiczną wartością, 
której jak twierdzą, trzeba i wolno 
podporządkować wszystko, nawet 
życie ewentualnie poczętego dziecka. 
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Oni próbują “ucziwie zabezpieczyć 
się” przed skutkiem współżycia, jakim 
moży być poczęte dziecko. “Bezpie-
czeństwo“ mają zpewnić różnorodne 
środki i sposoby antykoncepcyjne. 
Wszystkie one są nastawione na 
zniszczenie nuturalnej (zdrowej) fun-
kcji organizmu, jaką jest możliwa 
płodność!. Celem antykoncepcji jest 
zatem zniszczenie zdrowia. Mówienie 
o całkowitej nieszkodliwości dla 
zdrowia antykoncepcji jest nonsen-
sem. W przypadku, gdy antykon-
cepcja zawiedzie i niechciane dziecko 
się pocznie, bardzo często rodzice 
jego są “konsekwentni” i mówiąc 
eufemistycznie - nie pozwalają mu się 
urodzić. Mówiąc wprost, lecz przecież 
prawdziwie – zabijają je. Postawę 
tych ludzi cechuje wewnętrzne 
rozdarcie – z jednej strony chcą 
współżyć, a z drugiej boją się skutków 
współżycia. Ten lęk przed owocem 
działania jest paraliżujący dla kobiety, 
blokuje głębię przeżyć kobiety i 
skazuje parę jedynie na doznania 
nieraz silne, ale jednak powierz-
chowne, o charakterze naskórkowym. 

A można tak. Cieszyć się swoją 
płodnością, traktować ją jako dar, 
sznować jej naturę, a jednocześnie 
skutki współżycia płciowego wziąć 
“w swoje ręce” – i to jest nam bliskie. 
Współżyć w czasie rozpoznanym 
przez siebie jako maksymalnie płodny 
wtedy, gdy zamierzamy począć dziec-
ko, lub współżyć w dniach rozpozna-
nej niepłodności gdy, aktualnie nie 
zamierzamy począć dziecka. Postawa 
taka wpisana jest w naturę. Oczy-
wiście realizacja tej postawy wymaga 
umiejętności czasowej rezygnacje ze 

współżycia, do której osiągnięcia jest 
zdolny każdy normalny człowiek. Co 
więcej – umiejętność ta jest niezbedna 
każdej parze małżeńskien i konieczna 
m.in. do zachowania wierności. Bez 
tej umiejętności obietnica czy nawet 
ślub wierności jest pustosłowiem bez 
pokrycia i szans na realizację. 

Czas rezygnacji ze współżycia, 
czekania na siebie jest czasem 
narastania wzajemnej atrakcyjnści 
seksualnej, zabezpiecza przed spow-
szechnieniem w tej sferze życia 
małżeńskiego. I wreszcze jest bardzo 
ważnym czasem, w którym uczymy 
się wyrażać wzajemnie miłość w inny 
sposób, również czułymi gestami 
ciała, lecz nie przez współżycie 
płciowe. Przyjęcie postawy szcunku 
dla natury płodności bezwzględnie 
sprzyja szczęściu lecz jeszcze go nie 
gwarantuje.  

Nikt jednak z ludzi nie ucieknie 
od problemu akceptacji swej własnej 
płciowości. Co więcej – jakość życia 
każdego człowieka zależy w ogrom-
nym stopniu od tego, jak ten właśnie 
problem został w jego życiu rozwią-
zany. Prawdziwe szczęście na ziemi 
osiagną ci ludzie, którzy akceptują 
siebie, swoją płciowość i zwiazana z 
nią płodność, akceptują ją i traktują 
jako dar. Szczęście osiągają ludzie 
wolni, a więc ci, którzy posiadają 
siebie, panują nad sobą, dysponują 
sobą, swym ciałem i odpowiednio 
wykorzystują płciowość. Szczęście 
tych ludzi wynika z prostego faktu 
życia zgodnego z naturą, a więc z 
planem Stwórcy.  

Święty sakramentalny akt 
małżeński – to dopełnienie małżeń-

stwa – jest naszym tj. małżonków 
uświęcaniem się, gdy tylko jesteśmy 
w stanie łaski uświęcajacej. Więc 
kochani małżonkowie nie odmawiaj-
cie (bez poważngo powodu) współ-
życia, ciepłego dotyku, każej piesz-
czoty. To jest najpełniejszy wyraz 
naszej małżeńskiej miłości. Bądźmy 
w przyjaźni z Jezusem – w stanie łaski 
uświecajacej i współżyjmy otwarci na 
życie, korzystając z daru naszej 
płciowości.  

Drodzy małżokowie jeżeli macie 
problemy z rozpoznaniem waszej tj. 
małżonków płodności to z odwagą 
korzystajcie z “Poradni życia rodzin-
nego” w naszej parafii, albo w innej. 
Czytajcie książki, rozmawiajcie z 
tymi, którzy wiedzą i potrafią, 
nauczcie się, a wasze pożycie będzie 
dla was źródłem szczęścia, będzie 
budowało waszą jedność, a przysięga 
małżeńska stanie się o wiele łatwiesza 
w realizacji.  
 

  Bernadeta i Piotr  

P.S. “Skoro świat dzisiaj mówi wiele 
o “seksie”, płciowości wpisanej w 
naturę człowieka, o działaniach płcio-
wych i konkretnie o współżyciu płcio-
wym powinno być również normalne 
mówienie o skutkach współżycia 
płciowego. O skutkach radosnych i 
smutnych. A więc o dzieciach, macie-
rzyństwie i ojcostwie, szczęściu 
rodzinnym, ale również o chorobach, 
nieszczęściach, zdradach, rozbitych 
rodzinach”.  

 

Mamy zaszczyt zaprosić 
Was - kapłanów i pary mał-
żeńskie do pojęcia stałej for-
macji chrześcijańskiej w ra-
mach Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Equipes Notre - 
Dame – ruchu duchowości 
małżeńskiej. 

Duchowość małżeńska to 
sztuka realizacji doskonałości 
chrześcijańskiej, głoszonej 
przez Chrystusa w Ewangelii, 
we wszystkich sytuacjach i róż-
nych stanach życia chrześ-
cijańskiej pary małżeńskiej. 

Zapraszamy Was, Czci-
godni Kapłani, jako doradców 
duchowych ekip oraz Was, 
drodzy małżonkowie, byście 
odpowiadając na Jezusowe 
zaproszenie „Pójdź za mną” 
stawali się „Poszukiwaczami 
Boga w Waszym życiu”. 

Drodzy małżonkowie! Za-
praszamy Was do wejścia na 
drogę życia sakramentem mał-
żeństwa, do budowania jedno-
ści małżeńskiej na wzór Bo-
skich Osób. 

Można powiedzieć, że 
Ruch narodził się dzięki odkry-

Czc igodn i  Kap łan i !  Kochan i  Ma łżonkowie  sakramenta ln i !  
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ciu, że podstawą rodziny jest 
małżeństwo, którego prawdzi-
wym fundamentem może być 
jedynie miłość. Założyciel ruchu 
ks. H. Caffarel był głęboko 
przekonany, że miłość małżeń-
ska jest wielką rzeczywistością 
duchową i zasadniczym fun-
damentem małżeństwa. Często 
mawiał „kiedy ulegamy pokusie 

utożsamiania pary małżeńskiej 
z rodziną, nie unikniemy do-
świadczenia samotności”. 

Już od 1939 roku małżon-
kowie na całym świecie odkry-
wają duchowość małżeńską w 
charyzmacie ruchu END. W 
Polsce ruch obecny jest już od 
12 lat i coraz więcej małżonków 
sakramentalnych podejmuje 

formację. Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Equipes Notre- 
Dame nie jest ruchem akcji lecz 
właśnie formacji małżonków 
chrześcijańskich. 

Bernadeta i Piotr Dylowie 
Para Odpowiedzialna za 

Sektor Śląski 

W pierwszą  sobot ę mar-
ca rozpoczę liśmy, zgodnie z 
wcześniejszymi zapowie-
dziami i zaproszeniami, Se-
minarium Odnowy Wiary. Ten 
cykl dziesi ęciu spotka ń po-
głębiających wiar ę spotkał 
się z entuzjastycznym przy-
jęciem i grupa ponad pi ęć-
dziesi ęciu osób rozpoczę ła 
cykl systematycznych spo-
tkań. 

Wprawdzie za nami zaledwie 
cztery spotkania, to już można zauwa-
żyć niektóre owoce tego niezwykłego 
czasu. Taką możliwość dają spotkania 
w małych grupach dzielenia się, gdzie 
każdy z uczestniczących ma możli-
wość podzielenia się doświadczeniem 
osobistej modlitwy. To ona bowiem 

stanowi istotę Seminarium. Każdy z 
uczestniczących otrzymał na początku 
materiały z fragmentami Pisma Świę-
tego na każdy dzień z owych dziesię-
ciu tygodni oraz z krótkimi wprowa-
dzeniami w ich tematykę. Dzięki temu 
przynajmniej piętnastominutowa, 
codzienna modlitwa jest czasem 
szczególnego wsłuchiwania się w 
słowo Boże. 

Co tydzień, w sobotni wieczór, 
gościmy w parafii przedstawicieli 
Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ru-
chu Światło-Życie oraz inne osoby, 
które dzielą się swoim doświadcze-
niem Pana Boga. Odwiedzili nas do-
tąd: pani Karolina Uniejewska z My-
słowic, pan Rober Moczulski z Cho-
rzowa (oboje związani z Diakonią 
Modlitwy), ks. Michał Kuś, wikariusz 
z Paniówek, niegdyś opiekun i mode-

rator Diakonii Modlitwy, a obecnie 
egzorcysta w naszej diecezji oraz pani 
Joanna Raś, redaktor i dziennikarz 
Radia eM. Każde ze spotkań kończy-
my wspólną modlitwą spontaniczną 
przed Najświętszym Sakramentem. 

Przed nami jeszcze kolejne spo-
tkania, które potrwają do 10 maja. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
udziału w modlitwach bądź konferen-
cjach. Przypominamy, że spotykamy 
się w soboty o 18.10 w kościele (ka-
plica św. Anny), konferencja zaczyna-
ją się zwykle ok. 18.45. Szczegółowy 
plan Seminarium znaleźć można na 
stronie internetowej naszej parafii: 
www.boguszowicestare.pl oraz w 
gablotkach. 

ks. Wojtek 

Spotkanie DRP odbyło 
się  w dniu  04. 02. 2013 r. 
 
Przebieg spotkania: 
1.Przeprowadzenie wyborów za-
stępcy przewodniczącego DRP. 
2.Wybór zastępcy i sekretarza Ze-
społu Synodalnego. 
3. Zapoznanie się z regulaminem 
Zespołu Synodalnego. 
 
Ad. 1 

W czasie spotkanie DRP został 
przeprowadzony wybór na stanowisko 
zastępcy przewodniczącego rady, 
który stał się koniecznością po śmierci 
dotychczas pełniącego tą funkcję  p. 
Alojzego Nikela. W głosowaniu po 
drugiej próbie największą ilość gło-
sów zdobyła p. Mirela Szutka. 

Ad. 2 

Kolejnym ważnym punktem 
spotkania było powołanie Parafialne-
go Zespołu Synodalnego w skład, 
którego wchodzą: ks. proboszcz 
Krzysztof  Błotko ( przewodniczący 
zespołu ), ks. Wojciech Kamczyk, ks. 
Marek Siedlaczek, Antoni Dronsz-
czyk, Piotr  Dyla, Dorota Juraszek 
(sekretarz), Cezary Kaczmarczyk, 
Piotr Mandrysz, Marek Pawela, Grze-
gorz  Piecha, Agata Piontek, Lucjan 
Rugor, Anna Skrzypiec, Barbara  
Sojka, Mirela Szutka,  Michał Wen-
gerski,  Arkadiusz Witkowiak (wice-
przewodniczący). 

Ad. 3  

Przewodniczący DRP ks. pro-
boszcz Krzysztof  zapoznał uczest-

ników spotkania z regulaminem 
Zespołu Synodalnego. Ks. Wojtek, 
który został powołany do prac syno-
dalnych w ramach Komisji do Spraw 
Ewangelizacyjnych, wyjaśnił zebra-
nym istotę pracy zespołów powoła-
nych przy parafiach. Otwarcie  II 
Synodu miało miejsce 25 listopada, 
w uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, o godz. 12.00 
w archikatedrze Chrystusa Króla 
przez Księdza Arcybiskupa Wikto-
ra Skworca. 

Na inauguracji byli obecni rów-
nież przedstawiciele naszej DRP 
(Piotr Mandrysz, Antoni Dronszczyk, 
ś.p. Alojzy Nikel, Arkadiusz Witko-
wiak, Dorota Juraszek). 

Seminarium Odnowy Wiary 

Raport ze spotkania Duszpasterskiej  
Rady Parafialnej 
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W poprzednim numerze 
„Serca Ewangelii” rozpoczę -
liśmy cykl artykułów po świę-
conych odkrywaniu i rozwa-
żaniu tajemnicy wiary. Re-
fleksja teologiczna podj ęta 
uprzednio obracała si ę wokół  
wiary jako daru i łaski Bo żej 
danej osobi ście ka żdemu 
człowiekowi we wspólnocie 
Kościoła. Dzisiaj zastanowi-
my si ę nad rol ą człowieka, a 
w szczególno ści jego wolnej 
woli, w odpowiadaniu na Bo-
że wezwanie. 

Bóg wielokrotnie i na różne spo-
soby przemawiał do człowieka, zapra-
szając go do wspólnoty ze sobą. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego omawia-
jąc tę kwestię, nazywa wiarę „odpo-
wiedzią daną Bogu, który objawia się 
i udziela, przynosząc równocześnie 
obfite światło człowiekowi poszuku-
jącemu ostatecznego sensu swego 
życia”( KKK 26). Ewangelie synop-
tyczne świadczą, że wiara jest  łaską a 
jednocześnie w pełni rozumnym ak-
tem ludzkim. To pierwsze określenie 
potwierdza sam Jezus, mówiąc do 
Piotra „Albowiem ciało i krew nie 
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie" (Mt 16, 17). Drugi 
element uwypukla prawdę, że wiara 
ma charakter wolnej decyzji. Jezus do 
wiary nikogo nie zmuszał, akcentował 
absolutną  wolność, o czym świadczą 
liczne perykopy ewangeliczne, np. 
rozmowa z bogatym młodzieńcem 
(por. Mt 19, 16-22). Człowiek, jako 
osoba obdarowana wolnością, może 
wiarę, jako zaproszenie Boga, przyjąć, 
może ją także świadomie odrzucić. By 
mógł się dokonać wolny wybór po-
trzebne jest zrozumienie tego, co Bóg 
zechciał nam Objawić. 

Wychodząc od twierdzenia św. 
Anzelma „wiara szuka zrozumienia”, 
Katechizm naucza: „Jest charaktery-
styczne dla wiary, że wierzący pra-
gnie lepszego poznania Tego, w któ-
rym złożył swoją wiarę, i lepszego 
zrozumienia tego, co On objawił; 
głębsze poznanie będzie domagać się 
z kolei większej wiary, coraz bardziej 
przenikniętej miłością” (KKK 158). 
Aby to poznanie mogło się spełniać, 

potrzebne jest, by dobrze odczytać 
Boże Objawienie. Rola ta została 
powierzona Urzędowi Nauczyciel-
skiemu Kościoła z polecenia Jezusa: 
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody(...).  Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem" (Mt 
28,19-20). Jezus obiecał św. Piotrowi 
i Apostołom, a tym samym i ich na-
stępcom, że pozostanie z nimi do 
końca świata i że ześle im Ducha 
Świętego, żeby nauczał ich wszelkiej 
prawdy i przypomniał im wszystko, 
co usłyszeli od Niego (por. J 14,26). 
Tak więc Urząd Nauczycielski Ko-
ścioła, będący stróżem i interpretato-
rem Bożego Objawienia, zawartego w 
Piśmie Świętym i Tradycji, pomaga 
nam w przeżywaniu osobistej wiary i 
strzeże ją od błędów. 

Inne spojrzenia na rozumienie 
aktu wiary dał nam św. Paweł, dla 
którego istotę  stanowi martwych-
wstały Chrystus. Tę koncepcję cha-
rakteryzują słowa: „Jeżeli więc ustami 
wyznasz, że Jezus jest Panem, i w 
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 
wskrzesił z martwych - osiągniesz 
zbawienie" (Rz 10,9; por. 4,24; 1 Kor 
15,3-28). Święty Paweł głosząc wiarę 
w zmartwychwstanie Jezusa, jedno-
cześnie przekonuje, że wszyscy po-
przez wiarę osiągniemy zmartwych-
wstanie, bowiem „wierzymy, że z 
Nim również żyć będziemy" (Rz 6,8). 
Nie można zatem wiary ograniczać 
tylko do praktyk zewnętrznych, ani 
też wyłącznie do sfery poznawczej. W 
rezultacie jest ona postawą w pełni 
osobowego przyjęcia zmartwychwsta-
łego Chrystusa jako Pana, a także jest 
wezwaniem do całkowitego pójścia za 
Nim i przyznawania się do Niego w 
każdej sytuacji życiowej - „Kto się 
przyzna do mnie przed ludźmi, przy-
znam się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie" (Mt 10,32). 

Konsekwencją naszej odpowie-
dzi danej Bogu, jest spełnianie Jego 
woli. Wiara ostatecznie prowadzi do 
miłości: „Albowiem w Chrystusie 
Jezusie, ani obrzezanie, ani jego brak 
nie mają żadnego znaczenia, tylko 
wiara, która działa przez miłość" (Gal 
5,6). Wiara dla św. Pawła jest po 
prostu wyznaniem miłości, poprze-
dzoną w pełni osobową decyzją. Mi-
łość wynikająca z wiary realizuje się 

w uczynkach, bowiem, jak pisze Apo-
stoł Narodów, „Jaki z tego pożytek, 
bracia moi, skoro ktoś będzie utrzy-
mywał, że wierzy, a nie będzie speł-
niał uczynków? Czy [sama] wiara 
zdoła go zbawić?„ i dalej dodaje: 
„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, 
tak też jest martwa wiara bez uczyn-
ków” (zob. Jk 2,14-26). Tak więc 
istnieje nierozerwalny związek mię-
dzy wiarą i spełnianiem uczynków, a 
opiera się na wierze w zmartwych-
wstałego Chrystusa, który pierwszy z 
uprzedzającą miłością wyszedł do 
człowieka i domaga się, aby on od-
powiedział taką samą miłością i wyra-
ził ją wobec innych ludzi. 

Podsumowując nasze rozważa-
nia, możemy stwierdzić, że  istota i 
głębia wiary ostatecznie polega na 
osobistej relacji między człowiekiem 
a Bogiem, na odpowiedzi dawanej mu 
przez całe życie. Wierzyć to znaczy 
przyjąć to, co Bóg nam objawia oraz 
zaufać osobie - nie zwyczajnej osobie, 
ale Jezusowi Chrystusowi. 

Na koniec odpowiedzmy sobie 
jeszcze na kilka pytań, będących swo-
istym rachunkiem sumienia: Czy 
staram się dokładać starań w zdoby-
waniu wiedzy religijnej i jej pogłębia-
niu?  

Czy staram się o wzrastanie w 
pełniejszym poznaniu i miłości Boga? 
Czy wytrwale szukam odpowiedzi na 
pytania, które niesie wiara? Czy 
przyjmuję oficjalne nauczania Kościo-
ła? Czy pogłębiam swoją wiarę przez 
czytanie Pisma Świętego i lektury 
duchowej?  Czy dotrzymuję wierności 
wierze? Czy nie unikam w rozmo-
wach spraw i problemów religii lub 
Kościoła? Czy zauważam potrzeby i 
cierpienia ludzkie? Czy szukam okazji 
by ludziom pomagać, sprawić im 
radość, nieść pokój i miłość? 

Martyna Pope 

��������������� 

Z Dzienniczka s. Faustyny: 

„O Boże wiekuisty, w którym miło-
sierdzie jest niezgłębione, a litości 
skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na 
nas łaskawie i pomnóż w nas miło-
sierdzie swoje, abyśmy w chwilach 
ciężkich nie rozpaczali ani upadali 
na duchu, ale z wielką ufnością pod-
dali się woli Twojej świętej, która jest 
miłością i miłosierdziem samym.” 

Wierzę i wiem (2) 
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Tradycyjnie ju ż przed IV 
niedziel ą Wielkiego Postu 
członkowie Ruchu Szensz-
tackiego z Polski jak i przed-
stawiciele z Białorusi i Nie-
miec spotkali si ę na Jasnej 
Górze u stóp Królowej Pol-
ski. 

Tegoroczne spotkanie było mo-
dlitewnym przygotowaniem do ob-
chodów 100-lecia Ruchu Szensztac-
kiego, który przypada w 2014 roku. 
Podczas czuwania modlono się w 
intencji kościoła, oraz o dary Ducha 
Świętego dla Kardynałów biorących 
udział w konklawe. 

Czuwanie rozpoczęło się Ape-
lem Jasnogórskim o godzinie 21:00, w 
którym Krajowy Duszpasterz Ruchu 
Szensztackiego o. Arkadiusz Sosna 
poprowadził rozważanie apelowe. 
Apel zakończył się  pasterskim błogo-
sławieństwem ks. bp Paweł Cieślika 

Protektora Ruchu Szensztackiego 
przy Episkopacie Polski.  

W dalszej części czuwania zo-
stała wygłoszona konferencja „Posłani 
przez Ojca, by być rodziną”, s. M. 
Anastazji Komor, oraz spotkanie z 
gościem o. Andrew Pastore, który 

przedstawił nurty jakimi żyje Ruch 
Szensztacki w świecie na drodze 
przygotowania do jubileuszu 100-
lecia Ruchu. 

O północy rozpoczęła się Msza 
Św., którą poprzedzono wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu. 
Mszy Św. Przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił ks. bp Paweł Cieślik.  

Po Mszy Św. i krótkiej prze-
rwie około godziny 3:00 przedsta-
wiono konferencje o. Romualda 
Kszuka: „Na drodze do przymierza 
z Ojcem Założycielem” .Następnym 
punktem czuwania była godzina 
świadectw o Ojcu Założycielu, które 
przedstawili członkowie Ruchu 
Szensztackiego. 

Czuwanie zakończyło się o go-
dzinie 4:30 błogosławieństwem Naj-
świętszego Sakramentu, którego 
udzielił o. Wojciech Groch. 
 

Piecha Grzegorz 
 

Ewangelia znaczy „dobra 
nowina” i to jest zasadni-
czym jej celem, ma głosi ć 
nowin ę o Jezusie Chrystusie. 
Ewangelia według świętego 
Marka jest najstarszą  spo-
śród wszystkich. Prawdopo-
dobnie  był on uczniem Je-
zusa, a wi ęc widział naocznie 
niektóre opisane pó źniej wy-
darzenia. Był równie ż współ-
pracownikiem św. Pawła i  
potem św. Piotra. Św. Marek 
w du żej mierze pisze to, co 
opowiedział mu św. Piotr, po 
śmierci którego chrze ścijanie 
zastanawiaj ą się, co będzie 
dalej.   

Wtedy powstaje inicjatywa, aby 
napisać Ewangelię dla chrześcijan 
mieszkających w Rzymie i dlatego w 
swojej Ewangelii św. Marek tłumaczy 
tradycje żydowskie, ponieważ mogły 
one być niezrozumiałe dla mieszkań-
ców Wiecznego Miasta. Ewangelia 
św. Marka pomija okres dzieciństwa, 
ponieważ Rzymianie nie przywiązy-
wali wagi do tego, co było wcześniej. 

Ważny jest również fakt, że Jezus w 
tej Ewangelii rozpoczyna swoją dzia-
łalność w Galilei, która była utożsa-
miana z poganami i tu musimy pamię-
tać, że przede wszystkim do nich św. 
Marek kieruje Dobrą Nowinę.  
 
Mk 1, 1-13 

PRZYGOTOWANIE  
DO DZIAŁALNO ŚCI JEZUSA 

Jan Chrzciciel 
11 Początek Ewangelii Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego. 2 Jak jest napisa-
ne u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przy-
gotuje drogę Twoją. 3 Głos wołające-
go na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie dla Niego ścieżki! 4 
wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i 
głosił chrzest nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów. 5 Ciągnęła do niego 
cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali 
od niego chrzest w rzece Jordan, wy-
znając swoje grzechy. 6 Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a żywił się 
szarańczą i miodem leśnym. 7 I tak 
głosił: >>Idzie za mną mocniejszy ode 

mnie, a ja nie jestem godzien, aby 
schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u 
Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym<<.  
 

Święty Marek w swojej Ewan-
gelii pomija moment narodzin Jezusa i 
okres dzieciństwa. Autor na początku 
jedynie odwołuje się do proroctwa 
Izajasza i potwierdza moment przyj-
ścia Mesjasza. 

Święty Jan działa nad Jordanem, 
który płynie od Jeziora Galilejskiego 
do Morza Martwego, na ziemi judz-
kiej, niedaleko Jerycha. Św. Marek 
używając określenia `pustynia` w 
odniesieniu do miejsca pobytu Jana 
Chrzciciela, miał na myśli raczej 
pustkowie, ustronne miejsce. Zatrzy-
mując się przy osobie syna Elżbiety, 
widzimy, że jego postawa odznacza 
się wielką pokorą, mówi, że przyjdzie 
mocniejszy od niego. Ma świado-
mość, że on jest tylko narzędziem 
Boga, doskonale wie, jaka jest jego 
rola – przygotowanie drogi dla Mesja-
sza.  

Podobnie jest z każdym z nas, 
my też musimy przygotowywać Jezu-

Czuwanie Ruchu Szensztackiego 

Biblijne rozważania – Ewangelia św. Marka 
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sowi drogę do naszego serca, aby on 
mógł odpuszczać nam grzechy i 
udzielać nam Ducha Świętego, ale 
również poprzez świadectwo wiary w 
życiu codziennym powinniśmy poka-
zywać innym, że Jezus jest Mesja-
szem, że przyszedł i jest obecny we 
współczesnym świecie.  
 
Chrzest Jezusa 
9 W owym czasie przyszedł Jezus z 
Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 
chrzest w Jordanie.  
10W chwili gdy wychodził z wody, 
ujrzał rozwierające się niebo i Ducha 
jak gołębicę zstępującego na Niego. 11 
A z nieba odezwał się głos: >>Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie<<.  
     

Jan udziela chrztu wodą, ale za-
powiada, że przyjdzie mocniejszy, 
który będzie działał w jedności z 
Duchem Świętym. Zatem Jezus bę-

dzie nie tylko odpuszczał grzechy, ale 
również udzielał Ducha świętego. 
Chrzest Jezusa jest niezwykle waż-
nym momentem, widzimy Trójcę 
Przenajświętszą w pełnym zjednocze-
niu: Jezus, Duch Święty w postaci 
gołębicy i głos Boga – Ojca. Ważne 
jest, aby uświadamiać sobie moc 
sakramentów. Chrzest jest momentem 
odpuszczenia grzechów, ale również 
obecności Boga przez Jezusa w Du-
chu Świętym.  
 
Kuszenie Jezusa 
12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na 
pustynię. 13 A przebywał na pustyni 
czterdzieści dni,  
  kuszony przez szatana, i był ze zwie-
rzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 
 

Jezus przed rozpoczęciem dzia-
łalności udaje się na pustynię, miejsce 
odosobnione, aby tam rozeznawać 
wolę Boga. Jest to miejsce z jednej 

strony pełne niebezpieczeństw, po-
nieważ żyją tam dzikie zwierzęta, a 
więc przebywanie w tym miejscu 
wymaga szczególnego zaufania Bogu. 
I tu Bóg nie pozostawia swojego Syna 
samego, posyła aniołów, którzy będą 
Mu usługiwali. Jezus przebywa na 
pustyni 40 dni. Ta liczba w Piśmie 
Świętym ma znaczenie symboliczne i 
możemy ją zinterpretować, jako czas 
szczególnego przygotowania Jezusa 
do jakiegoś ważnego, przełomowego 
wydarzenia z pewnością będzie nim 
zbawienie ludzkości przez śmierć na 
krzyżu. Również dla każdego chrze-
ścijanina czterdziestodniowy okres 
Wielkiego Postu jest szczególnym 
czasem przygotowania swojego serca 
do wydarzeń Wielkiej Nocy Zmar-
twychwstania Jezusa.  

                                                                                                        
GRUPA BIBLIJNA 
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Pragniemy na łamach 
naszej gazetki kontynuowa ć 
cykl, dzi ęki któremu ka żdy 
będzie miał mo żliwo ść złożyć 
życzenia, przesła ć pozdro-
wienia czy wyrazy wdzi ęcz-
ności dla swoich bliskich, 
krewnych, s ąsiadów oraz 
znajomych. Zach ęcamy 
wszystkich do przesyłania 

życzeń w wersji elektronicz-
nej na adres e-mail 
(serce_ewangelii@op.pl) lub 
dostarczenia w wersji papie-
rowej.  

 
Naszemu opiekunowi Grupy  

Pielgrzym, Księdzu Markowi   
z okazji urodzin składamy najser-

deczniejsze życzenia:  
 

D użo zdrow ia, szczęścia, pom yślno-

ści i w  życiu  w iele, w iele radości. 

N iech ten  radosny, w spaniały dzień 

na zaw sze troski odsunie w  cień. 

N iech się śm ieje do C iebie św iat, 

blaskiem  szczęśliw ych i długich lat. 

W iele B ożego błogosław ieństw a  

i opieki M atki B ożej 
 tego Tobie życzą  

członkowie grupy Pielgrzym   

 
 
 
 

Czas płynie bardzo 
szybko i ani si ę obejrzeli śmy, 
jak min ęła zima i Wielki Post. 
Pomimo tej pory roku i tak 
specyficznego czasu prze-
żywanego w Ko ściele we 
wspólnocie oazowej nie za-
brakło wydarze ń, którymi 
chcemy si ę podzieli ć z całą 
parafi ą. 

Wycieczka do Brennej  

Już pewnie wielu z nas zapo-
mniało o tym, że zaledwie miesiąc 

temu mogliśmy się cieszyć z ferii 
zimowych. Dla naszej parafialnej 
oazy, choć nie tylko, bo również dla 
młodzieży spoza Ruchu Światło- 
Życie, która zdecydowała się z nami 
spędzić kilka dni, był to czas wspania-
łego, wspólnego wypoczynku. Razem 
z naszym opiekunem, ks. Wojtkiem, 
wybraliśmy się na trzy zimowe dni do 
Brennej. Mogliśmy się przekonać, jak 
niedaleko trzeba wyjechać, aby móc 
podziwiać piękne, ośnieżone góry.  A 
śniegu nam nie brakowało! Dzięki 
temu plany co do tego, jak spędzić ten 
czas, nie zostały pokrzyżowane. Od-
był się kulig, co w górach dawało 

szanse podziwiania niesamowitych 
widoków oraz wyprawa górska, która 
była dla nas prawdziwym przedziera-
niem się przez ogromne zaspy śnież-
ne. Ogromną wartość i centrum każ-
dego naszego dnia stanowiła Msza 
Święta odprawiana w małej kapliczce 
domu rekolekcyjnego w którym 
mieszkaliśmy oraz wspólne, wieczor-
ne modlitwy przed Najświętszym 
Sakramentem. Wyjazd dał nam szanse 
połączenia dobrej zabawy, spędzenia 
czasu z przyjaciółmi, ale też poznania 
nowych ludzi, potrzeby odpoczynku 
po ciężkim semestrze w szkole bądź 
na studiach, z tym co dla nas bardzo 

� � � � Kącik życzeń ����    

Kalejdoskop oazowy 
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ważne i potrzebne, czyli z odpoczyn-
kiem i wzrostem duchowym. Dlatego 
zostając z bardzo pozytywnymi 
wspomnieniami z tego czasu i czeka-
jąc na następną okazję do tego typu 
wyjazdu, mamy nadzieję, że spotka 

się on z jeszcze więk-
szym zainteresowaniem 
ze strony młodzieży, nie 
tylko naszej parafii. 

 

Wielkopostny Dzie ń  
Wspólnoty  

Dnia 9 marca odbył 
się kolejny już Dzień 
Wspólnoty dekanatu 
Boguszowickiego, któ-
remu przewodniczył 
Ksiądz Wojciech Kam-
czyk - nasz moderator. 
Ten Dzień Wspólnoty 
odbył się w parafii św. 

Anny w Świerklanach. Wzięły w nim 
udział Wspólnoty Ruchu Światło- 
Życie z Ligockiej Kuźni, Kłokocina, 
Boguszowic Starych, Boguszowic-
Osiedla, Jankowic i Michałkowic oraz 

gospodarze, czyli wspólnota ze 
Świerklan. Dzień Wspólnoty zaczął 
się o godzinie 11.00 przedstawieniem 
wspólnot, później wysłuchaliśmy 
konferencji księdza Artura Więcka na 
temat powszechności i misyjności 
Kościoła. Ma on w tym względzie 
pewne doświadczenie, bo przygoto-
wywał się do pracy misyjnej i przez 
rok pracował w Argentynie. O godzi-
nie 13.00 nastąpiły najważniejsze 
punkty całego Dnia Wspólnoty, a 
mianowicie Sakrament pokuty i po-
jednania oraz Eucharystia. Cały czas 
spędzony w gronie wszystkich wspól-
not oazowych zakończyliśmy Agapą.  

 
Przygotowanie teksu: Ania 

Skrzypiec, Joasia Py żalska.   
Zdj ęcia: Agata Piontek, 

Joasia Py żalska 

Wycieczka do Wisły  
i Górek Małych  

W pierwszym tygodniu ferii nasi 
ministranci, w liczbie ponad 30, udali 
się na wycieczkę do Wisły i Górek 
Małych. Poniedziałek rano, czas ru-
szać. Zaopatrzeni w ręczniki, stroje 
kąpielowe i jedzenie odjeżdżamy w 
stronę Wisły. 

Około godziny 10.oo docieramy 
pod Hotel Gołębiewski. Wbrew pozo-
rom nie jest to wyjazd wielodniowy, 
naszym obecnym celem jest dwugo-
dzinny pobyt na basenie. W przepy-
chu atrakcji każdy znalazł coś dla 
siebie, do wyboru były zjeżdżalnie, 
sauny, jacuzzi. Nie zabrakło niczego, 
z wyjątkiem czasu. Ten bowiem w 
dobrym towarzystwie szybko płynie i 
już niedługo okazało się, że trzeba 
basen opuścić. Udaliśmy się zatem na 
rynek Wisły, jakże malowniczy, po-
zwiedzać i zjeść co nieco. Największą 
atrakcją były chyba jednak automaty 
do gier… 

Naszym kolejnym celem była 
Chlebowa Chata w Górkach Małych. 
Pokrótce mówiąc, poznaliśmy drogę 
jaką musi przejść ziarno, by stać się 
mąką, a ta z kolei chlebem. Dowie-
dzieliśmy się wiele o tym jak robiło 
się to kiedyś, w dawnych czasach. Na 
koniec, oprócz zwiedzania muzeum z 
kolekcją maszyn rolniczych, mieliśmy 
możliwość zrobienia swojego własne-

go podpłomyka. Chyba 
nikt nie wyszedł głodny. 
Do Boguszowic wrócili-
śmy w godzinach wie-
czornych.  

an. Michał Rosi ński 
 

Dzień Skupienia  
 

W sobotę 16 marca 
w parafii św. Anny w 
Świerklanach odbył się 
Wielkopostny Dzień 
Skupienia ministrantów, 
w którym brała udział również nasza 
parafia. Całe spotkanie prowadził 
ksiądz Krzysztof Szota. Na spotkaniu 
dekanalnym, oprócz grupy mini-
stranckiej z naszej parafii, znajdowało 
się jeszcze pięć innych wspólnot z 
Boguszowic Osiedla, Kłokocina, 
Ligockiej Kuźni, Boryni oraz Świer-
klan. Grupy na początku musiały się 
pokrótce przedstawić, opowiedzieć o 
działaniu wspólnoty i  zaprezentować 
kilka informacji ogólnych. Po wstęp-
nym zapoznaniu się nastąpiła adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz oka-
zja do spowiedzi świętej. Na zakoń-
czenie części pierwszej miała miejsce 
Msza Święta, w której w uroczystej 
procesji wejścia wzięli udział wszyscy 
ministranci. Część druga miała miej-
sce już poza kościołem, a dokładniej 
w budynku GOKiRu. Odbyły się tam 

konkursy biblijne oraz mała agapa dla 
ministrantów. Wszyscy razem dobrze 
się bawili. 

k.an. Łukasz Krawczyk 
 

��������������� 

 

Z Dzienniczka s. Faustyny: 

„Niech Ci będzie cześć i chwała, o 
Trójco Święta, wiekuisty Boże; nie-
chaj miłosierdzie tryskające z 
wnętrzności Twoich osłania nas 
przed słusznym gniewem Twoim. 
Niechaj rozbrzmiewa cześć niepoję-
temu miłosierdziu Twemu; na 
wszystkich dziełach Twoich jest pie-
częć niezgłębionego miłosierdzia 
Twego, o Boże.” 
 
 

 
… tak przecierali śmy górskie szlaki. 

Wspólnota ministrantów 

 
… czyżby to była główna atrakcja Wisły? 
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 Anna Adamska, popu-
larna Andzia, 14 lutego br. 
odeszła do Pana. Urodziła si ę 
22 lipca 1932 r. w Boguszo-
wicach, ale jej rodzice przy-
byli do Boguszowic za prac ą 
z Poznańskiego, gdy zostały 
uruchomiona kopalnia Bl űc-
her. Nale żeli do pierwszych 
imigrantów boguszowickich.  

Tu ojciec wybudował dom, w 
którym Andzia, jedyna z rodzeństwa 
dożyła starości. Najstarszy brat zginął 
w ostatnich dniach wojny pod Wodzi-
sławiem, dwaj następni założyli ro-
dziny i wkrótce potem zmarli. Andzia 
została singlem, według dzisiejszej 
nomenklatury, ale singlem w najlep-
szym tego słowa znaczeniu. Po śmier-
ci młodszego brata pomagała wycho-
wywać bratowej trójkę dzieci. Oddała 
się im całym sercem. Pracowała jako 
telefonistka na kopalni i brała nocki, 
by potem opiekować się dziećmi, gdy 
ich mama zmuszona zarabiać na ro-
dzinę, pracowała w dzień. Dopóki 

dzieci się nie usamodzielniły, dokła-
dała ze swojej pensji na ich utrzyma-
nie. Do końca życia cieszyła się ich 
wdzięcznością i opieką. Była zawsze 
gotowa do pomocy także sąsiadom, 
głównie przy opiece nad dziećmi. 
Utrzymywała kontakt listowny z ko-
leżankami, które obrały życie w klasz-
torze. 

Andzia była dobrą córą Kościo-
ła. Przez jakiś czas za proboszczowa-
nia ks. prob. Toboli uczyła dzieci 
religii. Dopóki Jej siły na to pozwala-
ły, występowała w chórze „Cor Jesu”. 
Była wielbicielką Matki Boskiej i 
należała do Apostolatu Maryjnego, i 
do Róży różańcowej. Poświęcała też 
swoje siły na organizowanie spotkań 
klasowych rówieśników. Zorganizo-
wała wspólnie z kolegą Leonem 
Gembalczykiem pięć takich spotkań 
rozpoczynających się zawsze Mszą 
św. w boguszowickim kościele. Zo-
stała w miłej pamięci kilku księży 
pochodzących z parafii i nie tylko, bo 
każdemu uczyniła coś dobrego.  
Ks. Leon Sobik, duszpasterzujący w 

Niemczech, dowiedziawszy się o jej 
śmierci, zapowiedział telefonicznie, 
że następnego dnia odprawi Euchary-
stię w jej intencji. Swoją wdzięczność 
okazał ks. Jan Szkolik, emeryt z Do-
mu Księży Emerytów, uczestnicząc z 
ks. Jarugą w koncelebrze Mszy św. 
pogrzebowej, której głównym cele-
brantem był młody wikariusz bogu-
szowicki. Nad grobem ks. Jan wyraził 
kilka ciepłych zdań o Zmarłej. 

 Bardzo dużo ludzi wzięło udział 
w Jej pogrzebie, bo każdy pamiętał Jej 
życzliwość, każdy Jej coś zawdzię-
czał. Dopóki mogła, chodziła co-
dziennie do kościoła, a gdy już ze 
względu na stan zdrowia nie opusz-
czała domu, potem nawet łóżka, mie-
wała częste odwiedziny krewnych, 
sąsiadów i znajomych, a gdy zostawa-
ła sama, poświęcała czas na modlitwę. 
Z wielką radością oczekiwała na co-
miesięczne odwiedziny kapłana z 
Przenajświętszym. Niech spoczywa w 
pokoju. 

Helena Białecka,  
przyjaciółka Zmarłej 

W Zespole Szkół nr 6 w 
Rybniku – Boguszowicach  w 
dniach 13 – 15 marca odbyły 
się rekolekcje wielkopostne. 
Prowadził je ks. Marcin Di-
trich – były wikary naszej 
parafii, który w ubiegłym ro-
ku szkolnym był równie ż na-
szym katechet ą. Ks. Marcin 
cieszy si ę ogromn ą sympati ą 
wśród uczniów i nauczycieli, 
dlatego te ż wszyscy z przej ę-
ciem czekali na jego przy-
jazd. 

 Tegoroczne rekolekcje prze-
biegały pod hasłem: „Bądźcie świę-
tymi, bo Ja jestem święty”. Pierwsze-
go dnia ks. Marcin opowiedział nam 
co to znaczy być świętym i w jaki 
sposób nim zostać. Drugiego dnia 
przypomniał nam jak mamy unikać 
grzechu i wypełniać Dziesięć Przyka-
zań Bożych. Tego dnia była również 
okazja do pojednania się z Panem 

Bogiem w sakramencie pokuty. Na 
zakończenie rekolekcji – trzeciego 
dnia – wraz z ks. Marcinem, ks. 
Wojtkiem i ks. Markiem przeżywali-
śmy uroczystą Mszę św., podczas 
której podziękowaliśmy Panu Bogu za 
wspólnie przeżyty czas i poprosiliśmy 
Go, aby skierowane do nas słowo 
przyniosło owoce duchowe w naszym 
życiu. 

 W czasie rekolekcji ks. Marcin 
wykorzystywał filmy i prezentacje 
multimedialne,    aby    uatrakcyjnić   i  

 
 
 
 
 

ułatwić zrozumienie oma-
wianych treści. Rozważa-
niom towarzyszył także 
śpiew naszej szkolnej 
scholi przy akompania-
mencie muzyki gitarowej i 
organowej. 

 Dziękujemy ks. 
Marcinowi, ks. Wojtkowi i 
ks. Markowi za cały trud 
włożony w przygotowanie  
rekolekcji. 

Agnieszka Socha, 
katechetka  

��������������� 

Z Dzienniczka s. Faustyny: 

„Pragnę zaufania od swych stworzeń, 
zachęcaj dusze do wielkiej ufności w 
niezgłębione miłosierdzie Moje. Nie-
chaj się nie lęka do Mnie zbliżyć 
dusza słaba, grzeszna, a choćby mia-
ła więcej grzechów niż piasku na 
ziemi, utonie wszystko w otchłani 
miłosierdzia Mojego.” 

Bądźcie świętymi 

 
 

Wspomnienie pośmiertne o Annie Adamskiej 
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W dniach 20-22 marca 
br. odbyły si ę w naszej 
parafii rekolekcje dla dzie-
ci. Nowo ścią było to, że 
część nauk odbywała si ę w 
szkole, natomiast w ostat-
nim dniu wszyscy spotkali 
się na Mszy św. o 
godz.10.00 w naszym ko-
ściele.   

Tematy poszczególnych dni 
były następujące: 

I dzień - "Słucham głosu Jezusa" 
II dzień - "Walka duchowa" 
III dzień - "Wybieram Jezusa". 

Po naukach rekolekcyjnych 
dzieci miały zadanie do wykonania w 
klasach z wychowawcami - malowały 

styropianowe puzzle, które złożone w 
ostatnim dniu utworzyły piękne kolo-
rowe serce. Na Mszę św. przyniosły 
przygotowane w domach, podpisane , 
kolorowe rybki, które zostały złożone 
jako dar ołtarza. Dzieci miały również 

okazję przystąpić do sakramentu 
pokuty. Na zakończenie rekolekcji 
wszyscy chętni mogli podzielić się 
przyborami szkolnymi z potrzebu-
jącymi dziećmi z Rudy Śląskiej - 
Orzegowa. 

Uczniowie chętnie brali 
udział w naukach, angażowali się w 
zadania i śpiew, czynnie uczestni-
czyli w Mszy św., by w ten sposób 
przygotować się do Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. Serdecz-
ne podziękowania należą się ks. 
Sebastianowi Mandryszowi i stu-
dentowi teologii Mateuszowi Du-

dzikowi, którzy prowadzili rekolekcje 
oraz Dyrekcjom i nauczycielom ZSP 
nr 6 i SP nr 20 w Rybniku za zaanga-
żowanie się w czasie rekolekcji. 

                        Katechetki 

Ks. Stanisław Garbocz, 
śp. proboszcz parafii Miło-
sierdzia Bo żego w Żorach 
urodził si ę 8 stycznia 1948 w 
Boguszowicach w rodzinie 
Emila i Marty  zd. Musioł.   

Ochrzczony został w miejsco-
wym kościele NSPJ 18 stycznia 1948, 
tam także przyjął w 1960 sakrament 
bierzmowania. W latach 1955-1962 
uczęszczał w swojej rodzinnej miej-
scowości do szkoły podstawowej, a 
potem do Liceum Ogólnokształcącego 
w Rybniku, gdzie w 1966 zdał egza-
min dojrzałości. W tym samym roku 
wstąpił do Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. W latach 
1967-1969 odbył zasadniczą służbę 
wojskową w Szczecinie. 

Święcenia diakonatu przyjął z 
rąk bp. Józefa Kurpasa 29 czerwca 
1972 w Tarnowskich Górach, święceń 
prezbiteratu udzielił mu 19 kwietnia 
1973 bp Herbert Bednorz.  

Ks. Stanisław Garbocz był wika-
riuszem w parafiach: Św. Anny w 
Katowicach-Janowie (do 1976), Św. 
Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej-
Wirku (do 1979), Wszystkich Świę-
tych w Pszczynie (do 1982), Św. 
Marii Magdaleny w Cieszynie (do 
1984).  

Z dniem 1 sierpnia 1984 powie-
rzono mu prowadzenie budowy ko-
ścioła na Osiedlu Sikorskiego w Żo-
rach. Po utworzeniu tam parafii Miło-
sierdzia Bożego został w 1988 jej 
pierwszym proboszczem. Przewodził 
odtąd zarówno dziełu budowy i upięk-
szania parafialnej świątyni, jak i bu-
dowaniu i ciągłemu pogłębianiu życia 
wiary wspólnoty parafialnej. Ostatnie 
lata jego życia i posługi duszpaster-
skiej naznaczone były krzyżem cho-
roby.  

Zmarł 26 lutego 2013 w szpitalu 
w Rybniku-Orzepowicach. Pochowa-
ny został na cmentarzu parafialnym w 
Żorach. 

 
Profesjonalna oprawa Mszy św. przez uczniów 

Wspomnienie o śp. księdzu Stanisławie Garboczu 

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 
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W listopadzie ub. roku mieli śmy wielk ą 
przyjemno ść gościć w naszym gimnazjum o. 
Leona Knabita. Wszystko zaczę ło si ę od 
ucznia klasy 3d Michała Dukiela, który wpadł 
na pomysł, żeby ściągnąć do szkoły najsłyn-
niejszego benedyktyna w Polsce. Dostał zie-
lone światło od nauczycieli, wi ęc wzi ął telefon 
i w imieniu gimnazjalistów zaprosił do szkoły 
zacnego go ścia. Udało si ę. 12 listopada zawi-
tał do nas, jak zwykle u śmiechni ęty i radosny 
o. Leon.  

Myślą przewodnią spotkania z młodzieżą było szczę-
ście człowieka. Na początku nasz gość opowiedział nam o 
swoim życiu, o powołaniu, św. Benedykcie, swojej znajo-
mości z Janem Pawłem II i regułach klasztoru tynieckiego. 
Z właściwym sobie poczuciem humoru przekazał wiele 
własnych przemyśleń na temat ludzkiego życia i dążenia 
człowieka do bycia szczęśliwym. Najogólniej mówiąc, po-
goda ducha to podstawa, wiadomo przecież, że „człowiek z 
miną jak cmentarz o godzinie 23.45 świata nie zbawi” – 
mówi o.Leon. 

W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazję za-
dać przygotowane przez siebie pytania. Oto niektóre z nich, 
wraz z odpowiedziami naszego gościa: 

Czym dla chrześcijanina powinno być szczęście? 

Podstawą jest spełnienie marzeń, tych dobrych. Nie-
spełnione marzenia powodują w nas niepokój. Trzeba cie-
szyć się z tego, że nam się w życiu układa. Trzeba jednak 
skupiać się na małych rzeczach, cieszyć się małymi „szczę-
ściątkami” każdego dnia. Tym, że się zdążyło na pociąg, że 
spotkało nas coś miłego… Nie można też mylić szczęścia z 
przyjemnością. Ona jest ważna, ale powinna dawać praw-
dziwą radość, a nie przynosić problemy i kłopoty. Przyjem-
ność płynąca z grzechu nie doprowadzi nasz do szczęścia. 
Bóg ma być na pierwszym miejscu, a wszystko inne pozo-
stanie wówczas na właściwym. 

Czy dzisiejsza młodzież jest trudna? 

Młodzież każdych czasów jest dobra i trudna. Żyjemy 
w trudnych czasach, w których otacza nas wiele pokus. 
Nawet dojrzali ludzie nieraz nie wytrzymują i ulegają, a co 
dopiero taki młody człowiek, z nieukształtowanym jeszcze 

charakterem. Bywa, że ktoś czuje się niekochany, niezro-
zumiany w domu i wtedy jest zagrożony jeszcze bardziej. 
Wielką rolę pełni tu z pewnością dom rodzinny, rodzice, 
którzy są wzorem dla swoich dzieci. Jeżeli rodzice będą w 
porządku, to będzie wszystko dobrze. Na dnie duszy każdy 
człowiek jest dobry. 

Czy młodzież można przekonać do Kościoła i jak to 
zrobić? 

Naczelną jest tu rola rodziców. Oni powinni być prak-
tykującymi katolikami i być w tym szczerymi. Ważna jest 
także rola katechetów, księży – przez ludzi się trafia do 
Kościoła. Nie można go ukazywać, jako instytucji. Kościół 
to Chrystus, żyjący i często obrażany przez wielu przeciw-
ników. Sporo jest takich, którzy dają dziś Kościołowi złą 
markę. Człowiek wiary nie ulegnie tego typu opiniom, 
przejdzie przez to bez szwanku.   

Czy jest Ojciec zadowolony, że wybrał drogę życia 
zakonnego? 

Tak. Jestem szczęśliwy. Nigdy nie tęskniłem za rodzi-
ną. To jest sprawa powołania przez Boga. Każdy będzie 
szczęśliwy, jeżeli trafi na swoje i dobrze odczyta to, do 
czego Pan Bóg go wzywa.  

A jak rozpoznać swoje powołanie? 

Powołanie to jest łaska. Trzeba zaufać Panu Bogu. 
Wsłuchiwać się w siebie w to, co się nam podoba, co nas 
pociąga. Być może jest to liturgia, życie pobożne, religijne, 
oczywiście nie przesadnie i bez dewocji. Jeżeli człowiek źle 
wybierze, to też nie należy rozpaczać. Pan Bóg mu da na 
pewno siłę do uniesienia tego. Jeżeli jednak wybierze się 
dobrze, to wtedy życie będzie radością. Ludzie powołani do 
małżeństwa potrafią żyć z jedna osoba całe lata, aż do staro-
ści. Potrafią być wierni. Kiedyś pewien pan powiedział mi o 
swojej żonie, która zmarła po 45 latach małżeństwa: „za 
szybko odeszła”. Można ostatecznie powiedzieć, że ktoś kto 
ma serce jak tramwaj do małżeństwa raczej się nie nadaje.  

Cała wizyta przebiegała w radosnej atmosferze. Bę-
dziemy ją miło wspominać. W końcu, jak powiedział ojciec 
Leon, takie spotkanie zdarza się raz na 2012 lat! 

 
J. Kuczera 

 
 

Spotkanie z o. Leonem 

Z Dzienniczka s. Faustyny:  

„Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą 
ufnością w miłosierdzie Moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie.  
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. 
Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy — czyn, drugi — słowo, trzeci — modlitwa; w tych 
trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysła-
wia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być 
i czyn; i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który 
jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo na-
wet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.” 
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"E una grande gioia per 
me che oggi posso parlare a 
voi su quello che sto facendo 
nella mia vita, sulla mia 
vocazione, esperienza e 
servizio ai poveri ..." [Wielka 
to rado ść dla mnie, że mogę 
do was dzi ś mówi ć o tym, co 
robi ę w życiu; o moim powo-
łaniu, do świadczeniach i 
słu żbie ubogim…] – rozpo-
czął swój wykład o. Walter 
Corsini ze Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Sług Ubogich Trze-
ciego Świata, którego wizyta 
w naszym gimnazjum była 
jednym z owoców listopado-
wego spotkania z o. Leonem 
Knabitem.  

O. Corsini jest z pochodzenia 
Włochem i pracuje na misjach w Peru. 
Do Polski przyjechał, by rozpropago-
wać ideę pracy wśród ubogich oraz 
walki z ubóstwem na świecie. W 
pierwszej części spotkania miała 
miejsce projekcja filmu, w którym 
przedstawiono codzienne życie In-
dian, współczesnych potomków In-
ków, zamieszkujących peruwiańskie 
Kordyliery. Następnie krótki wykład, 
a potem, jak zwykle czas na pytania. 
Nasz gość nie znał polskiego, ale 
dzięki pomocy wprawnych tłumaczy: 
o. Andrzeja Haase OSB i naszej na-
uczycielki pani Ani Prusko, nie było 
najmniejszych problemów z komuni-
kacją. A nasza rozmowa wyglądała 
mniej więcej tak: 

Jak ma się w Peru sprawa przyna-
leżności religijnej?  

Pawie wszyscy to chrześcijanie, 
ale katolików jest niewielu. Kościół 
jest tam obecny w niewielkiej liczbie.  
W większości są to wyznawcy sekt 
protestanckich. Są one jednak inne niż 
te w Europie, bardziej agresywne w 
swojej działalności. Można też spo-
tkać pogan, zwłaszcza na północy. 

Jak my możemy pomóc ubogim? 
Czy wystarczy modlitwa? 

Nie. Wcale nie mówię, że jest 
nieważna. Można od tego zacząć. 
Później modlitwa może przemienić 

się w działanie. Trzeba pamiętać, ze 
ubóstwo, to jest nasza sprawa. Wielu 
ludzi ubogich żyje obok mnie, dobrze 
jest się „wciągnąć” w pomaganie, 
wtedy świat stanie się lepszy. 
Wszystkie biedy, tak naprawdę są ze 
sobą powiązane. Może być ubóstwo 
izolacji, ubóstwo samotności – świat 
Zachodu jest tego dobrym przykła-
dem. Trzeba być czułym na ludzką 
biedę. Można też pojechać do jakie-
goś ubogiego kraju i tam zostać, żeby 
pomagać zmieniać los tych ludzi.  

Dlaczego w Peru jest tak wielu ubo-
gich i dlaczego są tak źle taktowani? 

Przyczyną jest egoizm. Niegdzie 
na świecie nie widziałem takiego 
egoizmu jak tam. Nawet w dzisiej-
szych czasach mamy tam do czynienia 
z niewolnictwem. Zgadzają się na to i 
biedni i bogaci. Odpowiada to ich 
mentalności. Państwo także po części 
to akceptuje. Tak było zawsze. 

Dlaczego tamtejsi ludzie poddają się 
i nie chcą/nie potrafią walczyć ze 
swoją złą sytuacją materialną?  

Jedna z pierwszych i podstawo-
wych form ubóstwa jest sytuacja, gdy 
ktoś rodzi się w takiej rodzinie. Jest 
poniżany i godzi się z tym. Tam okre-
ślenie „godność ludzka” nie funkcjo-
nuje tak jak u nas w Europie.  

Czy inne organizacje też pomagają? 

Nie jest ich wiele, ale czasem 
pomagają. Problem polega na tym, ze 
przyjeżdżają tam na jakiś czas, reali-
zują projekty, a potem odchodzą i 
zostawiają tych ludzi, może nieraz w 
gorszej sytuacji. Dzięki jednej z orga-
nizacji z USA mamy kilka bibliotek 
wyposażonych w komputery. Po zre-
alizowaniu projektu pracownicy orga-
nizacji wyjechali, pozostawili sprzęt, 
zadowoleni, że pomogli. Niestety na 
wysokości 4 000 m Internet nie działa, 
a i nie ma też nikogo, kto by się na 
tym znał. Rezultat- sprzęt ląduje w 
magazynie i jest bezużyteczny. Inne 
fundacje w grudniu zabawiają się w 
św. Mikołaja i rozdają prezenty. Wy-
jeżdżają od razu, a ludzie często po 
takiej akcji czuja się poniżeni i oszu-
kani. 

Czy ciężko przystosować się do 
życia tam? 

Fizycznie nie, ale mentalnie tak. 
Trudno zrozumieć sposób myślenia 
tych ludzi i zmusić się do zmiany 
własnego postrzegania rzeczywistości. 
Żeby im jednak pomóc, trzeba to 
zrobić. 

Kiedy ojciec znowu wyjeżdża do 
Peru? 

Nie wiem. Pewnie niedługo. To 
zależy od wielkich szefów – przeło-
żonych. 

Ile osób zrzesza Zgromadzenie? 

150 osób maksymalnie, gdzie 
ok. 100 osób, to siostry, a braci jest 
ok. 50. Siostry – z Matką Marią na 
czele – prowadzą sierociniec, szpital 
dla dzieci niepełnosprawnych, poma-
gają tez w wioskach Kordyliery. 

Jak wygląda życia tamtejszych 
dzieci? Jakie maja obowiązki? 

Dzieci w Kordylierze od 6 roku 
życia pasą zwierzęta na polu. Szkoła 
dla większości z nich nie jest obo-
wiązkiem. Nauczyciele wywodzą się z 
bogatych rodzin, z miasta. Nie chce 
im się jeździć na wieś do dzieci. Mi-
nisterstwo tego nie kontroluje, a ro-
dzice są zadowoleni, bo każda para 
rąk do pracy na polu się przydaje. W 
jednej z miejscowości, w której by-
łem, nauczyciele w roku szkolnym 
pojawili się w szkole tylko dwa razy – 
pierwszego i ostatniego dnia. To po-
woduje, że ubóstwo tych biedaków 
jeszcze się pogłębia. 

Czy ludzie są otwarci na pomoc? 

Nie. Boją się po prostu. Często 
przyjezdni ich oszukują i wykorzystu-
ją i dlatego są nieufni. Trzeba sobie 
zapracować na ich zaufanie i przeko-
nać, że zostaniemy tu z nimi na zaw-
sze. 

Jak nasza szkoła może pomóc? 

Promować otwartość na poma-
ganie. Opowiadać o tej trudnej rze-
czywistości. Uczyć, że ubóstwo nie 
jest sprawą daleką nam, ale jest bli-
sko. A same doświadczenia pracy na 
misjach nie są dziś także poza naszym 

Ubóstwo to nie tylko sprawa polityków, 
 ale nas  wszystkich … 
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zasięgiem. Można wyjechać choćby 
na rok i zobaczyć, czy się do tego 
nadajemy. Warto próbować. 

Czy ci ludzie się jakoś buntują, gdy 
się do nich wychodzi z pomocą? 

Są dwa rodzaje ludzi. Do tych w 
wiosce trzeba wiele cierpliwości i 
serca, aby nam zaufali i pozwolili 
sobie pomóc. Są jednak i bogaci, 
którym się nasza działalność nie po-
doba. To, jak wspomniałem kwestia 

egoizmu. Bogaci nie chcą umożliwi ć 
rozwoju biednym. Ktoś biedny nie 
może nawet marzyc zbytnio o stu-
diach, gdyż może się to dla niego 
okazać bardzo niebezpieczne. Naraża 
się bogatym. Dlatego my uczymy ich 
głównie zawodu, po to by mogli zaro-
bić na bardziej godne życie, poprawić 
swój społeczny status, a dzięki temu 
ich dzieci może już otrzymają szansę 
nawet na podjęcie nauki na studiach.  

Jak przygotować się do takiego 
wyjazdu? 

Poza nauczeniem się hiszpań-
skiego, trzeba być bardzo otwartym 
na działanie Pana Boga. Pozwolić, 
żeby Bóg nas prowadził i zaskakiwał. 
Tak naprawdę, ten kto tam jedzie, 
zawsze chce coś z siebie dać, ale 
prawda jest taka, że otrzymuje o wie-
le, wiele więcej… 

  J. Kuczera 

Dnia 18.03.2013 w Szkole 
Podstawowej nr 20 w Rybni-
ku odbyło si ę Zebranie 
Sprawozdawcze Rady Dziel-
nicy Gortatowice za rok 2012. 

Po powitaniu zebranych i przed-
stawicieli Miasta Rybnika Wicepre-
zydenta pana Michała Smigielskie-
go oraz Pełnomocnika d/s Dróg i 
Gospodarki Komunalnej pana Janu-
sza Kopera, sprawozdanie z działań 
Rady Dzielnicy za ubiegły rok, omó-
wiła Przewodnicząca Zarządu pani 
Urszula Stajer. W swym wystąpieniu 
przypomniała o comiesięcznych spo-
tkaniach rady, przekazie informacji 
również drogą internetową. Następnie 
zdała relację z działań społeczno-
gospodarczych, organizowanych im-
prez kulturalno-rozrywkowych i spor-
towych. Przedstawiła rozliczenie 

finansowe przydzielonych środków. 
Niektóre wydarzenia i efekty 

pracy zostały ukazane w pokazie 
multimedialnym przygotowanym 
przez  Przewodniczącą Rady panią 
Mirel ę Szutkę. 

Za zaangażowanie i rzetelną 
pracę społeczną wiceprezydent po-
dziękował  Przewodniczącym Zarządu 
i Rady. 

W dalszej części zebrania Na-
czelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej pan Grzegorz Nowak 
szczegółowo omówił obowiązki wła-
ścicieli nieruchomości oraz gminy w 
zakresie gospodarki odpadami na 
podstawie znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie. Przekazał również informacje 
w postaci ulotek. 

W wolnych głosach i wnioskach 
dyskutowano przede wszystkim  

o cenach za wywóz odpadów. 
Dużym problemem dla miesz-

kańców Gotartowic okazała się nowo 
przebudowana ulica Żorska. Szeroka 
trzypasmowa ulica z chodnikami, 
oświetleniem i dwoma rondami dla 
większości jest dużym udogodnieniem 
w przemieszczaniu się. Jednak zasady 
drogi wojewódzkiej ograniczają lewo-
skręty. I w tej kwestii , w szczególno-
ści zamieszkujący na ulicy Buchali-
ków są niezadowoleni, gdyż każdy  
ich wyjazd w kierunku Rybnika naka-
zuje „skręt w prawo” – tym samym 
kierujący pojazdem nakłada ok.1 km. 
Czy można  to zmienić?.   

Rada Dzielnicy dziękuje 
wszystkim mieszkańcom za udział w 
zebraniu. 

                  Wiesława Hulim 
 

Pierwsze miesi ące roku 
to dobry czas na posumowa-
nia i refleksje, to czas wyci ą-
gania wniosków. Sportowcy 
liczą  wtedy sukcesy i liczą  
przegrane. Nie inaczej dzieje 
się w Klubie Sportowym „U 
Walka” Gotartowice. Miesi ą-
ce pracy, treningów i rozgry-
wek ju ż za nimi. Co wydarzy-
ło si ę w minionym 2012 ro-
ku? 

Drużyna trampkarzy starszych 
(rocznik 1998 i młodsi) rozgrywała 

mecze w grupie B-3 Podokręgu Ryb-
nik ostatecznie zajmując po rundzie 
jesiennej 4 miejsce. Natomiast młodsi 
zawodnicy brali udział m.in. w dwóch 
turniejach rozgrywanych na boisku 
RKP w Rybniku i na hali sportowej 
KS „Naprzód” Rydułtowy. Wygrywa-
jąc wszystkie mecze, chłopcy zdobyli 
w każdym turnieju puchar. W sezonie 
zimowym młodzi piłkarze trenują  w 
Szkole Podstawowej nr 20 w Gotar-
towicach. Młodych zawodników 
przygotowuje trener mgr Adam 
Adamczyk. 

Drużyna Skata Sportowego roz-
grywała zawody w lidze okręgowej i 
zajęła drugie miejsce, co upoważniło 
ją do rozgrywek barażu o trzecią ligę. 
Zawody w Krapkowicach (woj. opol-
skie) okazały się nadzwyczaj udane 
dla gotartowickich „szkaciorzy” - 
drużyna zajęła 2 miejsce i tym samym 
awansowała do rozgrywek III ligi 
Polskiego Związku Skata. Oto skład 
zwycięskiej drużyny: kpt. Walenty 
Stajer, Zbigniew Sroka, Marek Stem-
pin, Alfred Sieroń, Kazimierz Jało-
wiec, Rafał Brożek oraz Kamil Sobik 
i Bogusław Pisulski. Tradycyjnie już 

Spotkanie sprawozdawcze Rady Dzielnicy 
Gotartowice za rok 2012 

Klub sportowy „U Walka” Gotartowice –  
osiągnięcia minionego roku 
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drużyna przystąpiła do grudniowego 
Barbórkowego Turnieju o Puchar 
Rady Dzielnicy Gotartowice. W tych 
rozgrywkach pierwsze miejsce i tur-
niejowy puchar przypadł Walentemu 
Stajerowi, drugie miejsce zajął Paweł 

Helis (Zamysłów), na trzecim miejscu 
zawody ukończył Alfred Sieroń. 

Przypomnieć należy, że opieku-
nem i organizatorem większości ini-
cjatyw Klubu jest jego założyciel i 
wieloletni prezes pan Walenty Stajer. 
Podziękowania należą się również 

panu Tadeuszowi Ciskowi właścicie-
lowi firmy „Elmis”, który  wspiera  
rozwój młodych piłkarzy. 

Życzymy tym młodszym i tym 
starszym pasjonatom sportu wielu 
sukcesów, medali i pucharów w ko-
lejnych rundach i rozgrywkach.  

Urodziłam si ę w Bogu-
szowicach niemal w cieniu 
drewnianego ko ściółka i w 
nim byłam chrzczona, o czym 
piszę  z nieukrywan ą dum ą. 
Jednak od blisko 60 lat 
mieszkam w pobliskiej Sze-
rokiej i w tej mojej obecnej 
parafii wydarzyło si ę coś nie-
zwykłego, z czym pragn ę 
podzieli ć się  na łamach SE. 
Poniewa ż stało si ę to głównie 
za przyczyn ą mojego m ęża 
no i moj ą, poni ższą relacj ę 
przekazujemy oboje. 

Pragniemy przekazać, że Dzwon 
Gwiaździsty 15 listopada 2012 r. 
wrócił do szerockiego kościoła. 
Dzwon ten razem z trzema innymi 
dzwonami szerockimi został w 1942 
roku zabrany przez okupantów na cele 
wojenne. Wówczas zgromadzeni 
wokół kościoła szeroczanie płakali z 
przejęcia przy ostatnim, 20-
minutowym dzwonieniu, na które 
zezwolili dwaj wysocy rangą nie-
mieccy oficerowie. Dzwonnik usiłują-
cy przeszkodzić w tej akcji, został na 
ten czas przywiązany powrozem do 
ogromnego dębu rosnącego przed 
kościołem.  

Dwa szerockie dzwony ocalały, 
gdyż naziści nie zdążyli ich przetopić 
w zakładach przemysłowych w Ham-
burgu z powodu bombardowań alian-
tów. Po zakończeniu II wojny świa-
towej na wniosek niemieckich bisku-
pów ocalałe dzwony zwracano niektó-
rym krajom, a pozostałe oddano w 
dzierżawę parafiom niemieckim. 

Starania o powrót z Niemiec, 
chociaż jednego z naszych dzwonów, 
znajdującego się w miejscowości 
Gűglingen, bezcennego zabytku, bo 
liczącego pół wieku, trwały prawie 6 
lat. Kanclerz kurii katowickiej powie-
dział nam, że musimy działać sami 
oddolnie, gdyż dotąd nie ma porozu-
mienia międzypaństwowego o zwro-

cie mienia zagrabionego w czasie 
wojny. Zachęcił nas do działania i 
udzielił błogosławieństwa. 

Po zebraniu przez nas dokumen-
tów, między innymi z Niemieckiego 
Archiwum Dzwonów w Norymberdze 
i poparciu naszej prośby przez Jego 
Ekscelencję Biskupa dr. Gebharda 
Fűrsta z Rottenburga w Wirtembergii 
i Episkopatu biskupów niemieckich, 
ośmioosobowa delegacja z Gűglingen 
przywiozła nam nasz XVI-wieczny 
dzwon. W skład delegacji między 
innymi wchodzili: burmistrz miasta, 
dwaj diakoni katoliccy, przedstawicie-
le Kościoła Ewangelickiego – prze-
wodnicząca Regionalnego Synodu 
tego Kościoła, członek Kościoła Me-
todystów oraz ludzie międzynarodo-
wej organizacji Lions Club, która 
przekazała pokaźną kwotę na ufun-
dowanie nowego dzwonu w miejsce 
zdjętego. Szerocki dzwon służył 
wszystkim wspomnianym wyżej 
wspólnotom. Zbyt dużo miejsca zaję-
łoby szczegółowe przedstawienie jego 
historii. 

Główna uroczystość związana z 
przekazaniem dzwonu miała miejsce 
16 listopada. W godzinach przedpołu-
dniowych, po serdecznym powitaniu i 
ugoszczeniu w Urzędzie Miejskim 
przez naszego Prezydenta Miasta 
Jastrzębia-Zdroju i zwiedzeniu miej-
scowego muzeum oraz parku zdrojo-
wego udano się na obiad do „Dworku 
pod Lipami”, obok probostwa w Sze-
rokiej. 

Atmosfera niesamowita. Po mo-
dlitwie w obu językach przed obiadem 
wzniesiono toast na cześć gości ze 
śpiewem „Sto lat”. Nastąpiły prze-
mówienia: Ks. prob. Joachima Klozy, 
gości niemieckich i polskich, człon-
ków polskiego Lions Clubu w oso-
bach pani gubernator Elżbiety Anto-
szewskiej z Poznania  i  pana  Jo-
achima Czerneka, który pełnił rów-
nież  rolę tłumacza. Naczelne hasło 
tego klubu to – „Pomagam”. 

Pięknie śpiewał szerocki, regio-
nalny  zespół „Niezapominajki”. W 
jego wykonaniu usłyszeliśmy nawet 
pieśń w języku niemieckim, śląskiego 
poety spod Raciborza z okresu roman-
tyzmu, Józefa Eichendorffa.  Z zapar-
tym tchem słuchano także pięknych 
śląskich pieśni ludowych. 

O godz. 16.00 odbyła się uro-
czysta Msza św. zaingurowana maryj-
ną pieśnią: „ Anielską pieśń dzwon 
grał…” Mszę św. celebrował nasz ks. 
Proboszcz, a służyli mu dwaj nie-
mieccy diakoni razem z naszymi mi-
nistrantami. Gwiaździsty, ozdobiony 
wieńcem i kwiatami, został ustawiony 
przed balaskami. W prezbiterium po 
obu stronach stały liczne poczty 
sztandarowe: górników, rolników, 
strażaków, „Solidarności” sztandar 
maryjny i szerockich szkół – podsta-
wowej i gimnazjum. Kościół był wy-
pełniony po brzegi. Wierni swoje 
zadowolenie i radość wyrazili grom-
kim śpiewem i zgodnie z tutejszym 
zwyczajem szli tłumnie na tzw. „ofia-
rę”. Na koniec po przemówieniu dia-
kona Willi Forstnera ks. Proboszcz 
zaintonował „Te Deum laudamus”. 
Wierni tę pieśń dziękczynną śpiewali 
pełną piersią, z wielkim przejęciem. 
Wiedzieli, że uczestniczą w ważnym 
wydarzeniu nie tylko kościelnym, ale 
także historycznym. 

Niemieccy goście katoliccy i 
ewangeliccy powtarzali licznym re-
porterom mediów, że przez te 60 lat 
przywiązali się do Gwiaździstego, bo 
łączył się z ich wzrastaniem i młodo-
ścią, ale jak otrzymali od nas list, 

Gwiaździsty wraca do swoich 
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zrozumieli, że należy do prawowitych 
właścicieli - do szerockich parafian. 
Podkreślali też, że dzwon stał się 
symbolem pokoju i pojednania. Wy-

darzenie to ma wymiar religijny, 
ekumeniczny i polityczny. 

Wieczorem po powrocie do 
Wirtembergii-Badenii zaraz pocztą 
elektroniczną goszczący przedtem u 
nas przesłali podziękowanie za 
gościnę na kwaterach u parafian, za 
atmosferę rodzinną i niezwykłą 
sympatię, serdeczność i wdzięcz-
ność okazywaną im przez wszyst-
kich szerockich parafian. 

W naszym domu gościli śmy 
trzy osoby, w tym pana diakona, z 
którym korespondowaliśmy przez 
cały okres starań o odzyskanie na-
szego dzwonu. To on został do 
mediacji z nami wytypowany przez 
wspomnianego wyżej biskupa. 
Nieocenioną pomocą przy tej kore-

spondencji służył nam brat Mieczy-
sław Kula z Boguszowic, bo tłuma-
czył nam wszystkie teksty niemieckie, 

gdyż sami nie władamy wystarczająco 
dobrze tym językiem. 

Zwrócony dzwon po odpowied-
niej obróbce przez specjalistów, zda-
niem naszego ks. Proboszcza, by 
błyszczał jak „nowy”, zostanie zawie-
szony w wieży naszego kościoła ku 
czterem już tam zawieszonym. Będzie 
spełniał swą dawną rolę - ogłaszał 
śmierć parafian. Szeroczanie znali go 
pod nazwą „Dzwon konających”. Jego 
druga nazwa „Gwiaździsty”, w sta-
rych niemieckich dokumentach -
„Sternglocke”, pochodzi stąd, że na 
płaszczu u góry dzwonu znajduje się 
szlaczek wypełniony stylizowanymi 
gwiazdami. 

             Helena i Leon Białeccy 

P.S. Drugi ocalały dzwon z roku 1707 
służy uchodźcom śląskim w Gande-
rkäse w Saksonii. 

 

Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 31.03.2013r.                     WIELKANOC 
                               ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

7.oo +Józef Zuber 
8.3o +Róża Mura – od Zespołu Charytatywnego 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18. rocznicy urodzin 

Anety Dziwoki z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

11.3o 1/+Stanisław Dadana – na pamiątkę urodzin 
2/+Tomasz Winiarski od chrzestnych 
Chrzest: Oliwier Kaźmierczak 

16.oo 1/+ks. Alojzy Motyka, rodzice i rodzeństwo 
2/+Franciszka Brzezina mąż Jan, córka Aniela,  
syn Jan 

20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 5o. rocznicy urodzin 
Danuty Zakrzewskiej z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze T.D. 

 Poniedziałek – 01.04.2013r.              PONIEDZIAŁEK  
                                                                        WIELKANOCNY 

7.oo  
8.3o +Brunon Konsek, 19. rocznica (Bog) 
10.oo +Anna Adamska – od sąsiadów 
11.3o 1/+Jan Masłowski, Paweł i Wanda Gorlej (Bog) 

2/+ks. Stanisław Garbocz, rodziców (Bog) 
Chrzest: Mateusz Paweł Studnik 

16.oo +Stefan Brzęczek, rodziców z obu stron, 14 rocznica 
(Bog) 

20.3o  
 Wtorek – 02.04.2013r. 
7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 

 2/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
17.oo 1/+Edmund Głuchowski, 1 rocznica 
 2/+Anna Szotek, 7 rocznica, mąż Aleksander, syn 

Antoni, zięć Ryszard (Bog) 
 Środa – 03.04.2013r. 
7.oo 1/+Franciszek Wesoły, 17 rocznica 
 2/+Maria Bober – w rocznicę śmierci 

3/+Aszczymborski Jarosław, 1 rocznica 
17.oo 1/+Bronisława Romańska, mąż Emil, Marta i Antoni 

Gembalczyk (Bog) 
 2/+Adelajda Kuna, Stanisław i Wanda Kuna, syn Józef 
 Czwartek – 04.04.2013r. 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

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

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

12.oo Ślub: Dorota Niesporek – Żurek Damian 
17.oo 1/+Bronisław Dąbrowski, 1 rocznica 
 2/+Eleonora Dziwoki, mąż Alojzy – od synowej 
 3/ W intencji dziecka Oskara Grodoń oraz Chrzest  
 Piątek – 05.04.2013r. 
7.oo +Ryszard Piechaczek 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 
18.00 

2/+Dorota Jurczyk, 1 rocznica 
W intencji młodzieży 

 Sobota – 06.04.2013r. 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Paulina i Alojzy Gorol, syn Alojzy, Róża Grabiec, 

Edeltrauda i Henryk Gorol (Got) 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Ryszard 
 2/+Czesław Dombek 
 3/+Norbert Karwot, żona Gertruda 

 
Państwo Białeccy przed kaplic ą w  

Gűglingen, gdzie jeszcze wisiał  dzwon  
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 Niedziela – 07.04.2013r.                       NIEDZIELA  
                                                      MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o +Genowefa Sobik (Got) 
10.oo 1/+Helena Kuczera (Rasz) 

2/+Waldemar Dronia, 50 rocznica 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Marii 

Waliczek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

 
 
 
13.00 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Teresy 
Mura, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 
Chrzest: Sebastian Jan Waleczek 
Do Opatrzności Bożej z okazji 25. rocznicy ślubu 
Mireli i Marka Barczyszyn z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze T.D. 

16.oo 1/+Kazimierz Kozik, wnuk Andrzej, rodziców z obu 
stron, za zmarłych z rodzeństwa (Got) 

 2/+Paweł Szulik, na pamiątkę urodzin (Kop) 
20.3o +Edmund Głuchowski, 1 rocznica 
 Poniedziałek - 08.04.2013r.            UROCZYSTOŚĆ  

                                             ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO  
7.oo 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 

Anna, Zofia Prządka 
 2/+Lidia Karwot z ul. Rajskiej 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk (Bog) 
 2/+Krystyna Dziwoki, 8 rocznica 
 Wtorek – 09.04.2013r. 
7.oo 1/+Helena i Wilhelm Kuczera, rodziców  z obu stron, 

Florian i Helena Skrobol 
 2/+Alojzy Karwot (Got) 
17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek, Zygfryd 

Gąsior 
 2/+Helena Sobik, na pamiątkę 100 rocznicy urodzin 
 Środa – 10.04.2013r. 
7.oo 1/+Teresa Frelich, Stanisław Woźniak (Bog) 
 2/+Eleonora Dziwoki, 3 rocznica, mąż Alojz,  

2 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Zofia Oslislok, 14 rocznica, mąż Herman 
 2/+Bolesław i Małgorzata Sobik (Bog) 
 Czwartek – 11.04.2013r. 
7.oo 1/+Wincenty Szczypka, 11 rocznica (Bog) 
 2/+Józef Buchalik, żona Regina, syn Joachim 
17.oo 1/+Lidia Karwot,  mąż Wiktor, syn Stefan 
 2/+Maria i Alojzy Orszulik, Zygmunt i Roman  

synowie (Bog) 
3/+Anna Adamska - od kolegów i koleżanek  
z rocznika 1932 

 Piątek – 12.04.2013r. 
7.oo 1/+Leon Zimończyk 
 2/+Maria Juraszczyk 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip 
 2/+Marta Zniszczoł, 2 rocznica 
 3/+Ryszard Wałach 
 Sobota – 13.04.2013r. 
7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara (Bog) 
 2/+Rudolf i Pelagia Sobik, syn Norbert (Got) 
11.oo Ślub: Tomasz Dziwoki – Patrycja Chodzidło 
12.oo Ślub: Roksana Hawro – Kamil Bartkowiak 
17.oo 1/+Aniela i Alojzy Konka, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Karolina i Franciszek Szymura, syn Paweł,   

2. córki, 4. zięciów, wnuk Franciszek, Berta 
 i Roman Juraszczyk, Jerzy Gorol (Got) 

 Niedziela – 14.04.2013r.                       III NIEDZIELA 
                                                                       WIELKANOCNA 

7.oo +Aleksander Pustółka, 14 rocznica 
8.3o +Ernest Bulanda 
10.oo +Waldemar Korczakowski, 1 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70. urodzin Erwina 

Chromy, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 
Chrzest: Leonard Koziołek 

16.oo 1/+Andrzej Damec, Emilia i Maksymilian Tkocz 
 2/+Ewa Pustołka 
20.3o  
 Poniedziałek – 15.04.2013r. 
7.oo 1/+Zofia Gruszczyk, mąż Alojzy, wnuk Michał,  

Alojzy i Łucja Śpiewok 
 2/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodziców z obu 

stron 
17.oo 1/+Oskar Pustelny, 1 rocznica 
 2/+Irena Smołka, mąż Franciszek (Bog) 
 Wtorek – 16.04.2013r. 
7.oo 1/+Emil Mandel, 7 rocznica 
 2/+Berta Przeliorz, 4 rocznica 
17.oo 1/+Krystyna Wadowska, 1 rocznica 
 2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław, 

Józef Pustołka, rodziców z obu stron (Bog) 
 Środa – 17.04.2013r. 
7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk, 2 żony 
 2/+Łucja Zielonka, mąż Józef, 6 rocznica 
17.oo 1/+Zigrid Stajer, 7 rocznica, mąż Stanisław 
 2/+Albina Filipowska, w rocznicę śmierci, mąż Adolf 
 Czwartek – 18.04.2013r. 
7.oo 1/+Bolesław Kostorz, 20 rocznica (Bog) 
 2/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk (Rasz) 

3/+Bronisława i Emil Król, synowa Teresa (Got) 

17.oo 1/+Łucja Stasiak, 1 rocznica 
 2/+Wincenty Ciućka, 6 rocznica, Wilhelm Zimończyk 

Zofia żona, syn Edward 
 Piątek – 19.04.2013r. 
7.oo 1/+Za żywych członków Różańca 
 2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, synowie Alojzy i Ste-

fan, Wincenty i Anna Misala, syn Henryk 
17.oo 1/+Erwin Woryna, rodziców i teściów 
 2/+Karol Kuś,  żona Emilia, syn Edward 
 Sobota – 20.04.2013r. 
7.oo 1/+Konstanty Kania, żona Berta, Józef Oleś żona Zo-

fia, syn Alfred 
 2/+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Stefana 

Małysy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

 2/+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Waleska Krupa, 
Krystyna Kołodziej mąż Franciszek, córki Łucja  
i Marta, zięć Jerzy, dusze w czyśćcu cierpiące 
3/+Alojzy Nikel - od przyjaciół 

 Niedziela – 21.04.2013r.                   IV NIEDZIELA  
                                                                        WIELKANOCNA 

7.oo +Ernest Matuszczyk, 8 rocznica, żona Małgorzata  
2. rocznica 

8.3o +Edward Rojek, 7 rocznica (Got) 
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10.oo 1/+Marta Karwot, 5 rocznica (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18. urodzin Sebastia-

na Dulko z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Teresy 

Zimończyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

13.00 Do Opatrzności Bożej z okazji 50. rocznicy ślubu 
Leona i Pelagii Matuszczyk z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze T.D. 

14.15 Chrzty i roczki: Nikola Solak, Piotr Szulik, Jan Ste-
blok, Bartosz Orzóg, Petryk Borkowski, Emilia Har-
nasz 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 20. rocznicy ślubu 
Aleksandry i Arkadiusza Gruszka z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.30 +Jadwiga Gołębiowska, 30 dzień po śmierci 
 Poniedziałek – 22.04.2013r. 
7.oo 1/+Reinhold Kajzerek, 3 rocznica 
 2/+Adolf Oślizlok, dusze w czyśćcu 

17.oo 1/+Józef Przeliorz (Bog) 
 2/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, pokrewieństwo 

(Bog) 
 Wtorek – 23.04.2013r.                         UROCZYSTOŚĆ  

                                                                      ŚW. WOJCIECHA  
7.oo 1/+Maria Pyżalski, mąż Marian, syn Konstanty, Piotr 

Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, Jan Skał-
bania, żona Anastazja, syn Józef, córka Jadwiga 
2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek 

12.oo Ślub: Ewelina Pustółka – Witold Bernert 
17.oo 1/+Stanisław Kempczyński, 9 rocznica, Wiesław  

Dolny 
 2/+Alojzy i Magdalena Burda, wnuczka Aleksandra 

Wronka 
 Środa – 24.04.2013r. 
7.oo 1/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk, 

rodziców z obu stron 
 2/+Józef Grenadier, żona Maria, Antoni Grenadier, 

żona Urszula, Ernest Toszek, żona Maria, Gerard 
Toszek, żona Teresa 

17.oo 1/+Felicyta Oleś 
 2/+Hildegarda i Eryk Gruszka 
 Czwartek – 25.04.2013r.          ŚWIĘTO ŚW. MARKA   
7.oo 1/+Piotr Kuśpiel, 7 rocznica 
 2/+Jan Goraus, żona Berta 
17.oo 1/+Augustyn Gasz, żona Elżbieta 
 2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców, dziadków 

3/W intencji bierzmowańców 
 Piątek – 26.04.2013r. 
7.oo 1/+Marta i Alojzy Oleś, syn Józef i Zygfryd, synowa 

Jadwiga 
 2/+Łucja i Wiktor Rojek, synowie Jan i Walenty, 

wnuczka Małgorzata (Got) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Gerard Motyka, żona Róża, Ernest Stajer Helena, 

żona, rodziców 
+Leon Szopa, Emil Szopa 2 żony, Stanisław Błasz-
czyk, żona Maria, Ginter Szyndzielorz, Joachim  
Albrecht, syn Janusz (Got) 
+Maria Przeliorz, mąż Jan, Stanisław Goworowski,  
żona Marianna, syn Jan, żona Janina, Władysław  
Hadaj,  żona Jadwiga, Stanisław Nowak,  żona Danuta 
+Stanisław Szymura, rodziców 

+Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś 
+Leopold Kostorz, żona Rozalia, Augustyn Buchalik, 
2 żony, 2 synów (Bog) 
+Zofia Osuch, 15 rocznica (Bog) 
+Paweł i Albina Witala, syn Stanisław, córka Ewa,  
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona  
Berta, Ryszard Konsek, żona Maria 
+Genowefa Kłapczyk 
+Anna Rduch, 22 rocznica, mąż Alojzy, rodziców, 
rodzeństwo (Got) 
+Władysław Kuczera (Got) 
+Waleska i Franciszek Zimończyk (Bog) 
+Edward Cygan, żona Stanisława, Mirosław  
Maciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Józef Witala, żona Maria, Brunon Sobik, żona Zofia, 
dusze w czyśćcu (Got) 
+Elżbieta Tarnawska  (Bog) 
+Anastazja Sobik, Franciszek mąż, syn Hubert, Stefan 
Szymura, Irena Kluger 
+Alina Jendrichowska, rodziców Jadwiga i Franciszek 
Cyrulik 
+Paweł Hulin, 4 rocznica, rodziców z obu stron 
+Roman Rduch (Got) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków  
z obu stron, Łaszczewski, Swider, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz,  
Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, 
Olbryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Jerzy Klimek, 2 rocznica 
+Torbicka Maria, 4 rocznica mąż Henryk, 
+Bronisław Jakubczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy, 
dziadków (Got)  
+Bronisława Kaczmarczyk, mąż Leon 
+Józef Bienioszek, żona Jadwiga, wnuk Mirosław 
+Józef Raszka,  żona Krystyna, rodziców i dziadków 
(Got) 
+Józef Gorzyński,  żona Katarzyna, syn Marian, córka 
Władysława, zięć Edward, rodziców  
z obu stron, pokrewieństwo 
+Maksymilian i Anna Szlezinger, 4 synów, 2 córki, 
2 zięciów, rodziców z obu stron, pokrewieństwo 
+Kazimiera Raczkowski,  3 rocznica 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, rodzeństwo, dziadków 
z obu stron (Bog) 
+Helena Przeliorz, rodziców, Albertyna i Paweł  
Smołka, Franciszka i Antoni Przeliorz (Bog) 
+Emil Mura, żona Anna, rodziców z obu stron,  
Szczepan Konsek, rodziców, rodzeństwo, Eleonora 
Krakowczyk,  Karol mąż, Kazimierz Buch,  
za zmarłych z pokrewieństwa dusze w czyśćcu  
cierpiące za zmarłych sąsiadów i kapłanów 
+Roman i Berta Szotek, rodziców, Bernard Mołdrzyk, 
rodzice Wincentyna i Alfons Tkocz,  
4 synów, 2 córki, Bronisława i Józef Zięba, Krystyna, 
Piotr Libecki, Anna Kajewska, pokrewieństwo Tkocz, 
Mołdrzyk, Szotek 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, Wiktor 
mąż (Got) 
+Jan Mendrala, Anastazja Mendrala, Anna i Paweł 
Szymura, Berta Szczyrba, pokrewieństwo, dusze  
w czyśćcu 
+Antoni Raszka, rodzice z obu stron, Wilhelm Król, 
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Maksymilian Jurczyk (Got) 
+Elżbieta i Stefan Stafarczyk, za zmarłych z rodziny 
Stafarczyk, Gąszczyk 
+Marzena Skiba -  na pamiątkę urodzin (Got) 
+Józef Gorzyński,  żona Katarzyna, syn Marian, córka 
Władysława, zięć Edward, rodziców  
z obu stron, pokrewieństwo 
+Maksymilian i Anna Schlezinger, 4 synów, 2 córki,  
2 zięciów, rodziców z obu stron, pokrewieństwo 
+Kazimierz Świtoń, 13 rocznica 
+Matylda Grzesica, 3 rocznica Paweł mąż, synowa 
Danuta, wnuczka Barbara, rodziców  
i teściów 
+Franciszek Mura, rodzice, Edward Sztajer, żona 
Rozalia, córka Łucja, zięć Zygfryd, dziadków z obu 
stron, zmarłych bliskich z pokrewieństwa, dusze  
w czyśćcu 
+Amalia Rojek,  mąż Paweł, rodziców z obu stron 
(Got) 
+Berta i Stanisław Knapek, córka Aniela, 3 zięciów, 
pokrewieństwo Murowe, Knapkowe, Kurpanikowe, 
Gajdowe 
+Antoni i Jadwiga Filipowscy, Genowefa i Leon Fili-
powski, Henryk i Regina Sojka, pokrewieństwo Ku-
charczykowe, Szewczykowe, Buchalikowe, Gitnerowe 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, zmarłych synów 
i synowe, córka Marta mąż Henryk, Ludwiki Marcisz, 
syn Andrzej, rodziców z obu stron (Got) 
+Jan Fiałka, żona Jadwiga 
+Czesław Dombek 
+Józef i Anastazja Kandelski, córka Halina,  
Franciszek i Matylda Karwot, synowa Maria,  
Anna i Alojzy Trybuś, dziadków z obu stron 
+Aniela i Edward Benisz, syn Zygfryd, wnuk  
Wiesław, Aniela i Ryszard Benisz, pokrewieństwo 
Beniszowe, za zmarłych z ulicy Buchalików 
+Roman i Franciszka Polk, Anna i Alojzy Marcol 
+Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców z obu stron, 
Maria Fizia, Alojzy Kula, syn Henryk 
+Bernadeta Nowak, 10 rocznica, Maria i Maksymilian 
Nowak 
+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta 
+Józef Partyński, Augustyn Rojek, żona Albina 
+Mieczysław Frąckiewicz, 30 dzień po śmierci 
+Leon Wita, rodzice Otylia i Józef, siostra Jadwiga, 
szwagrowie Roman i Alfred, Wincenty Paszenda żona 
Agnieszka, synowie Bolesław i Bonifacy, wnuczka 
Maria 
+Marian Kurasz 30. Dzień (Bog) 

 Sobota – 27.04.2013r. 
7.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/Do NSPJ o życie wieczne dla zmarłego Edwarda  

Piechoczek od syna Jerzego (Bog) 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25. rocznicy ślubu 

Krzysztofa i Urszuli Gąsior z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny T.D. 

15.oo Ślub: Sylwia Adamczyk – Adam Adamczyk 
17.oo 1/+Maria Bujok, 1 rocznica 
 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron i krewnych 
  

 
 

Niedziela – 28.04.2013r.                          V NIEDZIELA  
                                                                        WIELKANOCNA 

7.oo  
8.3o +ks. Józef Zuber – od członków Różańca 

10.oo + Alojzy Kula, 30 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25. lat małżeństwa 

Ryszarda i Danuty Torbicki z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Sylwester Piontek, 3 rocznica (Got) 
 2/+Alfred Dziwoki (Got) 
20.3o  
 Poniedziałek – 29.04.2013r.                             ŚWIĘTO  

                                          ŚW. KATARZYNY SIENE ŃSKIEJ  
7.oo 1/+Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan 

2/+Gertruda Weinert, 18 rocznica, Jan Gołębiowski, 
córka Maria, syn Edward 

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40. lat małżeństwa 
Tadeusza i Urszuli Pochcioł z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci i ich 
rodzin. TD 

 Wtorek – 30.04.2013r. 
7.oo 1/+Marta Kowalczyk, rodziców z obu stron (Got) 

2/+Rufin Karwot, żona Anna, synowie Engelbert  
i Franciszek, wnuk Adam rodziców z obu stron 

17.oo 1/+Kazimierz Sobik, 1 rocznica, Wiktor Sobik, żona 
Helena, Konstanty Przeliorz, Jadwiga żona, 3 synów 

 2/+Andrzej Swaczyna, Krystyna i Bronisław Pokładek 
 Środa – 01.05.2013r.                  ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA,  

                                                                        RZEMIEŚLNIKA  
7.oo 1/+Henryk Szymura, 5 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons (Got) 
17.oo 1/+Maria Nowok – na pamiątkę urodzin 
 2/+Gerard Oleś – na pamiątkę urodzin, żona Marta, 

zięć Ignacy, rodziców (Bog) 
 Czwartek – 02.05.2013r.                     WSPOMNIENIE  

                                                                    ŚW.  ATANAZEGO  
7.oo 1/Na cześć Chrystusa najwyższego Arcykapłana za 

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

 2/+Róża Korduła 
17.oo 1/+Jadwiga i Antoni Oleś, syn Erwin, Anna i Konstan-

ty Buchalik, syn Alfred 
 2/+Alojzy Buchalik, 3 rocznica (Bog) 
 Piątek – 03.05.2013r.                   UROCZYSTOŚĆ NMP  

                                                               KRÓLOWEJ POLSKI 
7.oo +Danuta Grzesica 
10.oo W intencji Ojczyzny 
15.3o +Stanisław Związek, 12 rocznica (Got) 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 
 Sobota – 04.05.2013r.    WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA  
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Józef i Katarzyna Hartman, syn Alojzy, zięć Zyg-

fryd 
15.3o Do Opatrzności Bożej w intencji członków OSP Go-

tartowice i Boguszowice oraz w intencji ich rodzin  
i zmarłych strażaków TD 

17.oo 1/+Gertruda Śpiewok, mąż Edmund, syn Rajmund, 
rodziców, Regina i Małgorzata Śpiewok 

 2/+Małgorzata, Walentyna i Telesfor Stokowy 
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Niedziela – 05.05.2013r.                         VI NIEDZIELA  
                                                                        WIELKANOCNA 

7.oo  
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron (Rasz) 
10.oo +Łucja Blazy, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław 

(Bog) 
11.15 I KOMUNIA ŚW. 
16.oo +Alojzy Kuczera i za wszystkich, którzy zginęli  

w katastrofie górniczej w 1950r. 
20.3o  
 Poniedziałek – 06.05.2013r.                     ŚWIĘTO ŚW.  

                                          APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 
7.oo +Waldemar Korczakowski 
13.3o Msza Komunijna 
17.oo 1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron 
 2/+Róża Korduła, 10 rocznica (Bog) 
 Wtorek – 07.05.2013r. 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Anna, Leon Sobik, Alojzy 

Sobik,  żona Janina (Bog) 
 2/+Helena i Florian Skrobol, rodziców z obu stron, 

Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron 
17.oo 1/+Hubert Ochojski, żona Aniela, rodzice, synowa 

Eugenia, zięć Erwin 
 2/+Paweł Wengerski, żona Gertruda, córka Elżbieta, 

syn Marian, za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 
 Środa – 08.05.2013r.                              UROCZYSTOŚĆ  

                                                                     ŚW. STANISŁAWA  
7.oo 1/+Józef i Maria Maciończyk, rodziców, rodzeństwo, 

Józef i Rozalia Karwot 
 2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 
17.oo 1/+Jerzy Klimek 
 2/+Dominik Potrawa, ojciec Alojzy, teściowie Maria  

i Szymon Surma 
 Czwartek – 09.05.2013r. 
7.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 

Czesław 
 2/+Gertruda Hyła, 9 rocznica, rodziców 
17.oo 1/+Izydor Chrószcz, 3 rocznica, żona Monika, syn 

Stanisław, Roman Chrószcz, żona Joanna (Rasz) 
 2/+Wiktor i Helena Sobik (Got) 
 Piątek – 10.05.2013r. 
7.oo 1/+Mieczysław Muras, 5 rocznica 

2/+Jan Byczek, syn Eugeniusz, brat Sylwester, za 
zmarłych z rodzin Byczek i Wilk, Berta  
i Wiesław Gąsiorkiewicz 

17.oo 1/+Jan Konsek, 1 rocznica 
 2/+Zofia Szier, mąż Wiktor, rodziców z obu stron 
 Sobota – 11.05.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Marta Przeliorz, 1 rocznica 
 2/+Jadwiga Rojek, 1 rocznica (Bog) 
 3/+Józef Mura, 15 rocznica (Bog) 
 Niedziela – 12.05.2013r.                       UROCZYSTOŚĆ  

                                    WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  
7.oo  
8.3o 1/+Helena Kuczera, mąż Alfred, rodzice z obu stron – 

na pamiątkę urodzin (Rasz) 
2/+Gertruda Mura, synowie Alfred, Czesław i Paweł, 
Maria i Józef Szutka, syn Jerzy 

10.oo 1/+Henryk Malina 
 2/+Weronika Reginek (Bog) 
11.3o +Alojzy Hartman (Bog) 

16.oo +Stanisław Strzyż, Stanisław Zybała żona Józefa 
(Bog) 

20.3o  
 Poniedziałek – 13.05.2013r. 
7.oo 1/Zaginiony Antoni Sobik 
 2/+Edward Bedka (Bog) 
17.oo 1/+Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik (Bog) 
 2/+Janusz Kubański (Bog) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 Wtorek – 14.05.2013r.            ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA   
7.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Anna Dyczka 
17.oo 1/+Albert Bernacki, rodzice, Ignacy Reclik, żona Zofia 
 2/+Maria Pierchała, Gertruda Niemczyk, mąż Herman, 

Robert Pierchała, żona Maria 
3/Z okazji 1. Rocznicy Święceń Kapłańskich księży 
Michała i Sebastiana 
Środa – 15.05.2013r. 

7.oo 1/+Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy 
Malina, żona Bronisława, wnuk Karol 
2/+Zofia i Józef Lubszczyk (Bog) 

17.oo 1/+Franciszek Korduła, 1 rocznica 
 2/+Aniela Korduła, 40 rocznica mąż Eryk, Maria  

i Henryk Szadziul 
 Czwartek – 16.05.2013r.                           ŚWIĘTO ŚW. 

                                                                ANDRZEJA BOBOLI 
7.oo 1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 

Matuszczyk 
2/+Maria Kuczera (Bog) 

17.oo 1/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, syn Marian 
 2/+Jan Karwot (ul. Rajska) 
 Piątek – 17.05.2013r. 
7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn Henryk, rodzi-

ców z obu stron 
17.oo 1/+Edward Kula, żona Marta, syn Leszek 
 2/+Franciszek Zdziarski, żona Jadwiga, córka Barbara 
 Sobota – 18.05.2013r. 
7.oo 1/+Alojzy Dziwoki (Rasz) 
 2/+Teodor Eliasz, żona Marta (Rasz) 
 3/Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Łucji 

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

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

17.oo 1/+Patrycja Dzieł, 1 rocznica 
 2/+Serafin Szymura, 6 rocznica 
 Niedziela – 19.05.2013r.  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 

                                                                  DUCHA ŚWIĘTEGO 
7.oo +Eryk Zimończyk, 6 rocznica (Bog) 
8.3o +Mirosław Maciończyk, 9 rocznica (Rasz) 
10.oo 1/+Emil Górecki, 20 rocznica (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70. urodzin  Stani-

sława Kolaniaka z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

11.3o +Andrzej Szopa, matka Róża, Izydor Polok, córka 
Maria Nieszporek 

14.15. Chrzty i roczki: Emilia Rząd 
16.oo 1/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron 
 2/+Tadeusz Swajda, Stefan i Helena rodzice, Maria  

i Franciszek Trybuś (Bog) 
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80. urodzin Róży Oleś, 
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z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD  
oraz z okazji urodzin wnuczki Aleksandry Popek 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Tymoteusz Śmieja, Michał Wasiniewski, Wojciech Półto-
rak, Hubert Tomanek, Hanna Kocyba, Milena Buchalik, 
Lena Limarowska, Hanna Przeliorz, Karol Rojczyk, Szymon 
Zimończyk, Martyna Głowacka, Piotr Górzyński, Hanna 
Kruszyńska 
 

Śluby: 

Niemyjski Kamil – Tworkowska Grażyna  
 

Pogrzeby: 

Szulik Irena   19.06.1939 – 23.01.2013r. 
Stylska Wanda  25.05.1950 – 23.01.2013r. 
Mura Berta   18.10.1919 – 01.02.2013r. 
Dyba Tadeusz  24.10.1940 – 04.02.2013r. 
Dronszczyk Marian  27.03.1936 – 04.02.2013r. 
Babilas Wanda  20.01.1954 – 09.02.2013r. 
Kalbarz Jan   23.04.1950 – 08.02.2013r. 
Adamska Anna  22.07.1932 – 14.02.2013r. 
Zniszczoł Helena  28.12.1929 – 21.02.2013r. 
Frąckiewicz Mieczysław 26.06.1956 – 18.03.2013r. 
Gołębiowska Jadwiga 08.05.1923 – 18.03.2013r. 
 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
Kwiecie ń 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary  
i modlitwa były dla wiernych źródłem życia. 
-) Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na teryto-
riach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmar-
twychwstania. 
 
Maj 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar spra-
wiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym 
sumieniem. 
-) Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów 
misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, 
całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii. 
 
 
 
 

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 19 maja 2013 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze majowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 10 maja 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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Dzień Skupienia  
ministrantów 

16 marca w parafii św. Anny w Świerkla-
nach odbył się Wielkopostny Dzień Sku-
pienia ministrantów, w którym brała udział 
również nasza parafia.  

— czytaj str. 20 

Urodziny  
księdza Marka 

We wtorek 12 marca swoje trzydzieste  
urodziny obchodził nasz wikary ks. Marek 
Siedlaczek. Modliliśmy się w Jego intencji 
podczas Mszy św. o godz. 17.oo. Urodziny 
były również okazją do złożenia solenizan-
towi życzeń przez przedstawicieli Rady 
Parafialnej oraz grup formacyjnych. 
 

 

 
 

  
 
 

 
.  
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Seminarium Odnowy 
Wiary 

 

W pierwszą sobotę marca rozpoczęliśmy 
Seminarium Odnowy Wiary. Ten cykl dzie-
sięciu spotkań pogłębiających wiarę spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem i grupa 
ponad pięćdziesięciu osób rozpoczęła cykl 
systematycznych spotkań.  
 

— czytaj str. 16  
 

 

 
Rekolekcje  

w Zespole Szkół nr 
6  
 

W Zespole Szkół nr 6 w Rybniku – 
Boguszowicach Rekolekcje Wiel-

kopostne odbyły się w dniach 13 – 

15 marca. Prowadził 
je nasz były wikary 
ks. Marcin Ditrich. 

Tegoroczne 
rekolekcje prze-

biegały pod hasłem: 
„Bądźcie świętymi, 

bo Ja jestem 
święty”. 

 
— czytaj str. 21  

 

.  

 
 

 
.  
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Rekolekcje dzieci 
ze szkół  

podstawowych 
 
W dniach 20-22 marca br. odbyły 
się w naszej parafii rekolekcje dla 
dzieci. Nowością było to, że część 
nauk odbywała się w szkole, nato-
miast w ostatnim dniu wszyscy spo-
tkali się na Mszy św. o godz.10.00 
w naszym kościele. 

 
— czytaj str. 22 

  
.  

 
 

 
.  

 
.  
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Co słychać  
„U Walka”  

w Gotartowicach 
 

O działalności Klubu Sportowe-
go „U Walka” Gotartowice 
 

— czytaj str. 25 – 26  
 
 
Na zdjęciu: 
Drużyna trampkarzy starszych 
KS "U Walka" Gotartowice z 
prezesem - Walentym Stajerem 
i kierownikiem drużyny – Dariu-
szem Pałką.  

 
 

Z kącika gospodarczego 

Pomimo sezonu zimowego na naszych obiektach parafialnych 
trwały prace remontowe.   

— czytaj str. 7 
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Remont pomieszcze ń nad zakrysti ą 

 
Pomalowano równie ż korytarze, klatk ę schodow ą  

i dwie salki w Domu Parafialnym 
.  

.  
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